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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin 

tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden 

perustamisesta 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0487), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0309/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 

tutkimus- ja energiavaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden 

valiokunnan lausunnot (A8-0198/2018), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a viite (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – ottaa huomioon unionin 

tuomioistuimen 16 päivänä toukokuuta 

2017 antaman lausunnon 2/20151 a, 

 _________________ 



 

PE619.160v03-00 6/145 RR\1155168FI.docx 

FI 

 1 a Unionin tuomioistuimen lausunto 

2/2015, 16 päivänä toukokuuta 2017 

(EUVL C 239, 24.7.2017, s. 3). 

Perustelu 

Viimeaikainen oikeuskäytäntö huomioon ottaen on aiheellista selventää, että 

arvopaperisijoitukset eivät voi kuulua asetuksen soveltamisalan piiriin. 

 

 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Ulkomaiset suorat sijoitukset 

myötävaikuttavat unionin kasvuun 

vahvistamalla kilpailukykyä, luomalla 

työpaikkoja ja mittakaavaetuja, tuomalla 

mukanaan pääomaa, teknologiaa, 

innovointia ja asiantuntemusta sekä 

avaamalla uusia markkinoita unionin 

vientiä varten. Ne tukevat komission 

laatiman Euroopan investointiohjelman 

tavoitteita ja edistävät muita unionin 

hankkeita ja ohjelmia. 

(1) Ulkomaiset suorat sijoitukset 

myötävaikuttavat unionin kasvuun 

vahvistamalla kilpailukykyä, luomalla 

työpaikkoja ja mittakaavaetuja, tuomalla 

mukanaan pääomaa, teknologiaa, 

innovointia ja asiantuntemusta sekä 

avaamalla uusia markkinoita unionin 

vientiä varten. Ne tukevat Euroopan 

investointiohjelman tavoitteita ja edistävät 

muita unionin hankkeita ja ohjelmia. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Unionissa ja jäsenvaltioissa on 

avoin investointiympäristö, joka on kirjattu 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, 

jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja sisällytetty 

unionin ja sen jäsenvaltioiden tekemiin 

kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka 

koskevat ulkomaisia suoria sijoituksia. 

(2) Unionissa ja jäsenvaltioissa on 

avoin investointiympäristö, joka on kirjattu 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, 

jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja joka on 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, 

jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklan 

5 kohdan mukainen, ja sisällytetty unionin 

ja sen jäsenvaltioiden tekemiin 

kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka 

koskevat ulkomaisia suoria sijoituksia. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Maailman kauppajärjestössä, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestössä sekä kolmansien maiden kanssa 

tehdyissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa tehtyjen 

kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 

unioni ja jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä 
rajoittavia toimenpiteitä turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

tiettyjen vaatimusten mukaisesti. 

(3) Maailman kauppajärjestössä, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestössä sekä kolmansien maiden kanssa 

tehdyissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa tehtyjen 

kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 

unionilla ja jäsenvaltioilla on 

mahdollisuus hyväksyä ulkomaisten 

suorien sijoitusten markkinoille pääsyä 
rajoittavia toimenpiteitä turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

tiettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Useissa jäsenvaltioissa on otettu 

käyttöön toimenpiteitä, joiden mukaisesti 

ne voivat rajoittaa pääomanliikkeitä 

jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 

ja kolmansien maiden välillä julkisen 

politiikan tai turvallisuuden perusteella. 

Näissä toimenpiteissä tulevat esiin 

jäsenvaltioiden tavoitteet ja ongelmat 

ulkomaisten suorien sijoitusten suhteen, ja 

tämän tuloksena toimenpiteiden 

soveltamisala ja menettelyt ovat erilaisia. 

Toisissa jäsenvaltioissa tällaisia 

mekanismeja ei ole. 

(4) Useissa jäsenvaltioissa on otettu 

käyttöön toimenpiteitä, joiden mukaisesti 

niillä on mahdollisuus rajoittaa 

pääomanliikkeitä jäsenvaltioiden välillä 

sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

välillä julkisen politiikan tai turvallisuuden 

perusteella. Näissä toimenpiteissä tulevat 

esiin jäsenvaltioiden tavoitteet ja ongelmat 

ulkomaisten suorien sijoitusten suhteen, ja 

tämän tuloksena toimenpiteiden 

soveltamisala ja menettelyt ovat erilaisia 

eikä niitä ole koordinoitu. Jäsenvaltiot, 

joissa tällaisia mekanismeja ei ole, voisivat 

perustaa omat mekanisminsa, jotka 

perustuvat jo käytössä olevien 

kansallisten mekanismien toimintaan, 

kokemukseen ja parhaisiin käytäntöihin.  
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) EU:n tasolla ei ole tällä hetkellä 

kattavia puitteita, joilla ulkomaisia suoria 

sijoituksia voitaisiin seurata turvallisuuteen 

tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

(5) Unionin tasolla ei ole tällä hetkellä 

kattavia puitteita, joilla ulkomaisia suoria 

sijoituksia voitaisiin seurata turvallisuuteen 

tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, 

kun taas unionin tärkeimmät 

kauppakumppanit, muun muassa G7-

maat, ovat ottaneet käyttöön tällaisia 

puitteita erilaisten seurantamekanismien 

avulla, jotka ovat enemmän tai 

vähemmän läpinäkyviä, rajoittavia tai 

ennakoitavia. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) On tärkeää tarjota oikeusvarmuus 

ja varmistaa EU:n laajuinen koordinointi ja 

yhteistyö perustamalla puitteet unioniin 

tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamista varten turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tällä ei rajoiteta kansallisen turvallisuuden 

ylläpitämiseen liittyvää jäsenvaltioiden 

yksinomaista vastuuta. 

(7) Tällä asetuksella olisi tarjottava 

oikeusvarmuus jäsenvaltioiden 

seurantamekanismeille ja varmistettava 

EU:n laajuinen koordinointi ja yhteistyö 

perustamalla puitteet unioniin tulevien 

ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamista 

varten turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä. Tällä ei 

rajoiteta kansallisen turvallisuuden 

ylläpitämiseen liittyvää jäsenvaltioiden 

yksinomaista vastuuta. Oikeusvarmuutta 

lisätään myös siten, että komissio seuraa 

kolmansien maiden 

seurantamekanismeja. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

keinot puuttua turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyviin riskeihin kattavalla 

tavalla ja mukautua muuttuviin 

olosuhteisiin niin, että samalla säilytetään 

tarvittava joustavuus, jotta jäsenvaltiot 

voivat seurata ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ottaen huomioon 

yksilölliset tilanteet ja kansalliset 

olosuhteet. 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

tarvittavat oikeudelliset, inhimilliset ja 

taloudelliset resurssit, joiden avulla 

voidaan puuttua turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyviin riskeihin 

kattavalla tavalla ja mukautua muuttuviin 

olosuhteisiin niin, että samalla säilytetään 

tarvittava joustavuus, jotta jäsenvaltiot 

voivat seurata ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ottaen huomioon 

yksilölliset tilanteet ja kansalliset 

olosuhteet sekä ylivaltaosakkeet (”golden 

shares”) ja valtion veto-oikeus (”golden 

powers”). 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Puitteissa olisi katettava laaja 

joukko sijoituksia, joilla luodaan tai 

pidetään yllä pysyviä ja suoria yhteyksiä 

kolmansista maista tulevien sijoittajien ja 

jäsenvaltioissa taloudellista toimintaa 

harjoittavien yritysten välillä. 

(9) Tämän asetuksen olisi katettava 

laaja joukko sijoituksia, myös ulkomaisen 

hallituksen valvomat suorat sijoitukset, 

riippumatta niiden määrästä tai 

osallistumiskynnyksestä, joilla luodaan tai 

pidetään yllä pysyviä ja suoria tai välillisiä 

yhteyksiä ulkomaisen sijoittajan, olipa 

kyseinen sijoittaja perimmäinen sijoittaja 

tai ei, ja jäsenvaltion alueella, sen 

Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksen mukaisesti 

julistamalla talousvyöhykkeellä tai 

mannerjalustalla, taloudellista toimintaa 

harjoittavien yritysten välillä. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(10) Jäsenvaltioiden olisi voitava 

toteuttaa – unionin lainsäädäntöä 

noudattaen – tarvittavat toimenpiteet, jotta 

estetään seurantamekanismin kiertäminen, 

ja tehdä päätöksiä turvallisuuden tai 

yleisen järjestyksen suojaamiseksi. Tämän 

pitäisi kattaa sijoitukset, jotka tehdään 

unioniin keinotekoisin järjestelyin, jotka 

eivät kuvasta talouden realiteetteja ja joilla 

kierretään seurantamekanismeja ja -

päätöksiä, jos sijoittaja on kolmannen 

maan luonnollisen henkilön tai yrityksen 

omistuksessa tai määräysvallassa. Tällä ei 

rajoiteta SEUT-sopimukseen kirjattua 

sijoittautumisvapautta eikä pääoman 

vapaata liikkuvuutta. 

(10) Jäsenvaltioiden olisi voitava 

säilyttää, muuttaa, vahvistaa tai hyväksyä 
– unionin lainsäädäntöä noudattaen – 

tarvittavat toimenpiteet, jotta havaitaan ja 

estetään seurantamekanismin kiertäminen, 

ja tehdä päätöksiä turvallisuuden ja yleisen 

järjestyksen suojaamiseksi. Tämän pitäisi 

kattaa sijoitukset, jotka tehdään unioniin 

keinotekoisin järjestelyin, jotka eivät 

kuvasta talouden realiteetteja ja joilla 

kierretään seurantamekanismeja ja -

päätöksiä, mukaan lukien tapaukset, 

joissa sijoittajan omistusrakenne tai muut 

keskeiset ominaispiirteet ovat muuttuneet 

merkittävästi, jos sijoittaja toimii 

välittäjänä tai yritys on kolmannen maan 

luonnollisen henkilön tai yrityksen 

omistuksessa tai määräysvallassa. 

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle kaikista toteuttamistaan 

kiertämisen vastaisista toimista. Tällä ei 

rajoiteta SEUT-sopimukseen kirjattua 

sijoittautumisvapautta eikä pääoman 

vapaata liikkuvuutta. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 

tämän asetuksen puitteissa edistettävä 

kauppa- ja investointisopimuksilla sekä 

kansainvälisillä foorumeilla kolmansien 

maiden yhteistyötä ja sitoutumista 

seurantamenettelyjen soveltamiseen. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 



 

RR\1155168FI.docx 11/145 PE619.160v03-00 

 FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) On aiheellista säätää sellaisten 

tekijöiden luettelosta, jotka voidaan ottaa 

huomioon seurattaessa ulkomaisia suoria 

sijoituksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, jotta voidaan 

ohjeistaa jäsenvaltioita ja komissiota 

asetuksen soveltamisessa. Tämä luettelo 

parantaa myös seurantaprosessin 

avoimuutta sellaisten sijoittajien kannalta, 

jotka harkitsevat ulkomaisten suorien 

sijoitusten tekemistä tai ovat tehneet 

sellaisia unioniin. Luettelon tekijöistä, 

jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen, olisi oltava 

viitteellinen. 

(11) On aiheellista säätää sellaisten 

tekijöiden luettelosta, jotka voitaisiin ottaa 

huomioon seurattaessa ulkomaisia suoria 

sijoituksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, jotta voidaan 

ohjeistaa jäsenvaltioita ja komissiota 

asetuksen soveltamisessa. Tämä luettelo 

parantaisi myös seurantaprosessin 

avoimuutta sellaisten sijoittajien kannalta, 

jotka harkitsevat ulkomaisten suorien 

sijoitusten tekemistä tai ovat tehneet 

sellaisia unioniin. Luettelon tekijöistä, 

jotka voisivat vaikuttaa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen, olisi oltava 

viitteellinen. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Määrittäessään ulkomaisten 

suorien sijoitusten vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltioiden ja komission olisi voitava 

ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät 

tekijät, mukaan luettuna vaikutukset 

kriittiseen infrastruktuuriin ja 

teknologiaan, myös kehitystä 

vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan, ja 

kriittisiin tuotantopanoksiin, jotka ovat 

keskeisiä turvallisuuden tai yleisen 

järjestyksen säilymisen kannalta ja joiden 

vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 

merkittävää vaikutusta johonkin 

jäsenvaltioon tai unioniin. Tältä osin 

jäsenvaltioiden ja komission pitäisi myös 

pystyä ottamaan huomioon, onko 

ulkomainen sijoittaja suoraan tai välillisesti 

(esimerkiksi merkittävän rahoituksen, 
myös tukien, kautta) kolmannen maan 

hallituksen määräysvallassa. 

(12) Määrittäessään ulkomaisten 

sijoitusten mahdollista vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltioiden ja komission olisi otettava 

erityisesti huomioon, onko tapahtunut 

sellaista toimitusten vahingoittumista, 

toimittamatta jättämistä tai tuhoutumista, 

jolla voisi olla merkittävää vaikutusta 

johonkin jäsenvaltioon tai unioniin, onko 

ulkomainen sijoittaja suoraan tai välillisesti 

kolmannen maan hallituksen 

määräysvallassa tai onko kyseessä 

ulkomainen valtiollinen sijoitus, onko 

ulkomainen sijoitus osa valtiojohtoista 

hanketta tai ohjelmaa tai osa kolmannen 

maan taloudellista, teollista tai poliittista 

strategiaa, jonka tarkoituksena on 

hankkia tai siirtää kehitystä vauhdittavaa 

keskeistä teknologiaa tai tietämystä tai 

tukea strategisia kansallisia etuja. Tätä 

olisi sovellettava myös tapauksissa, joissa 

sijoittaja on aiemmin ollut mukana 
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jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen vaikuttavissa 

investointihankkeissa. 

 Jäsenvaltioiden ja komission olisi myös 

kyettävä harkitsemaan turvallisuuden tai 

yleisen järjestyksen perusteella, mitkä 

ovat mahdolliset vaikutukset muun 

muassa kriittiseen ja strategiseen 

infrastruktuuriin, kriittisiin ja strategisiin 

teknologioihin, unionin strategiseen 

riippumattomuuteen, arkaluonteisten 

tietojen tai unionin kansalaisten 

henkilötietojen saatavuuteen, 

tiedotusvälineiden moninaisuuteen ja 

riippumattomuuteen sekä yleishyödyllisiin 

palveluihin ja yleistä taloudellista etua 

koskeviin palveluihin. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Määrittäessään ulkomaisen 

sijoituksen mahdollista vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

jäsenvaltiot ja komissio voisivat myös 

ottaa huomioon asiayhteyden ja 

olosuhteet, joissa sijoitus on tai oli tehty, 

mukaan lukien sen, voisiko sijoitus johtaa 

monopolirakenteeseen ja ovatko 

ulkomaisen sijoittajan alkuperämaan 

markkinat avoimet, rajoitetut tai suljetut, 

onko markkinoilla vastavuoroisuutta ja 

tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 

onko olemassa vaaraa, että kansainvälisiä 

ihmisoikeussopimuksia tai ILOn keskeisiä 

normeja rikotaan. Tarkastelun olisi 

perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin 

tietoihin, joiden olisi oltava tarkkoja, 

ymmärrettäviä ja luotettavia. 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) Jäsenvaltiot voisivat antaa 

talouden toimijoille, kansalaisjärjestöille 

tai työmarkkinaosapuolille, kuten 

ammattiliitoille, mahdollisuuden pyytää 

jäsenvaltioita harkitsemaan seurannan 

aktivoimista niin, ettei se vaikuta erilaisiin 

järjestelmiin, jotka mahdollistavat 

paremman osallistumisen menettelyyn. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 c) Jos talouden toimijoilla, 

kansalaisjärjestöillä tai 

työmarkkinaosapuolilla, kuten 

ammattiliitoilla, on merkityksellistä tietoa 

tai huomattavia ja asianmukaisesti 

perusteltuja huolenaiheita ulkomaisesta 

suorasta sijoituksesta, joka 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä todennäköisesti vaikuttaa 

unionin etujen mukaisiin hankkeisiin tai 

ohjelmiin, niillä olisi oltava mahdollisuus 

toimittaa tämä tieto komissiolle. Komissio 

voisi ottaa kyseisen tiedon 

asianmukaisesti huomioon antaessaan 

lausuntonsa. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) On aiheellista säätää (13) On aiheellista säätää 
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jäsenvaltioiden harjoittamaan ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaan 

sovellettavien menettelypuitteiden 

keskeisistä tekijöistä, jotta sijoittajat, 

komissio ja jäsenvaltiot ymmärtävät 

paremmin, miten sijoituksia 

todennäköisesti seurataan, ja jotta 

varmistetaan, että sijoitusten seuranta 

tapahtuu avoimesti ja että kolmansia maita 

kohdellaan syrjimättömästi. Näihin 

tekijöihin olisi sisällyttävä vähintään 

seurantaan sovellettavien aikataulujen 

vahvistaminen sekä ulkomaisten sijoittajien 

mahdollisuus hakea seurantaa koskeviin 

päätöksiin muutosta tuomioistuimessa. 

jäsenvaltioiden harjoittamaan ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaan 

sovellettavien menettelypuitteiden 

keskeisistä tekijöistä, jotta sijoittajat, 

komissio ja jäsenvaltiot ymmärtävät 

paremmin, miten sijoituksia 

todennäköisesti seurataan avoimesti ja että 

kolmansia maita kohdellaan 

syrjimättömästi. Näihin tekijöihin olisi 

sisällyttävä vähintään seurantaan 

sovellettavien aikataulujen vahvistaminen 

sekä ulkomaisten sijoittajien mahdollisuus 

hakea seurantaa koskeviin päätöksiin 

muutosta jäsenvaltioiden viranomaisilta ja 

tuomioistuimilta jäsenvaltioiden 

lainsäädännön mukaisesti. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Olisi perustettava mekanismi, joka 

antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä 

yhteistyötä ja antaa toisilleen apua, jos 

yhteen jäsenvaltioon tehty ulkomainen 

suora sijoitus voi vaikuttaa muiden 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen. Jäsenvaltioiden pitäisi voida 

esittää huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

riippumatta siitä, onko huomautuksia 

esittävillä jäsenvaltioilla tai niillä 

jäsenvaltioilla, joihin sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, käytössä 

seurantamekanismi tai seuraavako ne 

sijoitusta. Jäsenvaltioiden esittämät 

huomautukset olisi toimitettava myös 

komissiolle. Komissiolla pitäisi myös olla 

mahdollisuus tapauksen mukaan antaa 

lausunto jäsenvaltiolle, johon sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, riippumatta 

siitä, onko kyseisellä jäsenvaltiolla 

käytössä seurantamekanismi tai seuraako 

se sijoitusta, ja riippumatta siitä, ovatko 

muut jäsenvaltiot toimittaneet 

(14) Olisi perustettava mekanismi, joka 

antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä 

yhteistyötä ja antaa toisilleen apua, jos 

yhteen jäsenvaltioon tehty ulkomainen 

suora sijoitus voisi vaikuttaa muiden 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen. Jäsenvaltioiden pitäisi voida 

esittää huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

riippumatta siitä, onko huomautuksia 

esittävillä jäsenvaltioilla tai niillä 

jäsenvaltioilla, joihin sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, käytössä 

seurantamekanismi tai seuraavako ne 

sijoitusta. Nämä huomautukset olisi 

toimitettava samanaikaisesti kaikille 

muille jäsenvaltioille ja komissiolle, jolla 

pitäisi tällöin olla mahdollisuus antaa 

lausunto jäsenvaltiolle, johon sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, riippumatta 

siitä, onko kyseisellä jäsenvaltiolla 

käytössä seurantamekanismi tai seuraako 

se sijoitusta. Tämä lausunto olisi 

toimitettava samanaikaisesti kaikille 
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huomautuksia. muille jäsenvaltioille eikä sitä saisi 

julkistaa. Jäsenvaltiolla olisi oltava 

mahdollisuus pyytää komissiolta 

lausuntoa tai muilta jäsenvaltioilta 
huomautuksia sen alueelle tehtävästä 

ulkomaisesta suorasta sijoituksesta. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Lisäksi komissiolla pitäisi olla 

mahdollisuus seurata turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat unionin etua 

koskeviin hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin 

komissiolla olisi käytössään väline, jolla se 

voi suojata hankkeita ja ohjelmia, jotka 

palvelevat unionin etua kokonaisuudessaan 

ja joilla on merkittävä vaikutus sen 

talouskasvuun, työllisyyteen ja 

kilpailukykyyn. Erityisesti olisi otettava 

huomioon hankkeet tai ohjelmat, joihin 

liittyy merkittävää EU:n rahoitusta tai jotka 

on perustettu kriittistä infrastruktuuria tai 

teknologiaa tai kriittisiä tuotantopanoksia 

koskevalla unionin lainsäädännöllä. 

Selkeyden parantamiseksi liitteessä olisi 

esitettävä viitteellinen luettelo unionin etua 

koskevista hankkeista tai ohjelmista, joihin 

liittyviin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin 

komissio voi kohdistaa seurantaa. 

(15) Lisäksi komission olisi seurattava 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ulkomaisia suoria 

sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 

hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin komissiolla 

olisi käytössään väline, jolla se voi suojata 

hankkeita ja ohjelmia, jotka palvelevat 

unionin etua kokonaisuudessaan ja joilla on 

merkittävä vaikutus sen talouskasvuun, 

työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Erityisesti 

olisi otettava huomioon hankkeet tai 

ohjelmat, joihin liittyy merkittävää EU:n 

rahoitusta tai jotka on perustettu kriittistä 

ja strategista infrastruktuuria tai 

teknologiaa tai kriittisiä ja strategisia 

tuotantopanoksia koskevalla unionin 

lainsäädännöllä. Selkeyden parantamiseksi 

liitteessä olisi esitettävä ei-tyhjentävä 

luettelo unionin etua koskevista hankkeista 

ja ohjelmista, joihin liittyviin ulkomaisiin 

suoriin sijoituksiin komissio voi kohdistaa 

seurantaa. Komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat luettelon päivittämistä. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Unionin toimielinten välisen 

vuoropuhelun parantamiseksi Euroopan 

parlamentin toimivaltaisella 

valiokunnalla olisi oltava mahdollisuus 

pyytää komissiota antamaan lausunto 

jäsenvaltiossa suunnitellusta tai 

päätökseen saatetusta ulkomaisesta 

suorasta sijoituksesta. Komission olisi 

tiedotettava Euroopan parlamentille 

toimistaan tällaisen pyynnön 

vastaanottamisen jälkeen. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, 

sillä pitäisi olla mahdollisuus osoittaa 
kohtuullisessa määräajassa lausunto 

jäsenvaltioille, joihin tällainen sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava 

mahdollisimman tarkasti huomioon 

lausunto ja annettava komissiolle selitys, 

jos ne eivät noudata sen lausuntoa, SEU-

sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätyn 

vilpittömän yhteistyön periaatteen 

mukaisesti. Komissiolla olisi myös oltava 

mahdollisuus pyytää näiltä jäsenvaltioilta 

tietoja, joita se tarvitsee tällaisen 

sijoituksen seurantaa varten. 

(16) Jos komissio tai useampi kuin yksi 

jäsenvaltio katsoo, että ulkomainen sijoitus 

todennäköisesti vaikuttaa unionin etua 

koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä, sen olisi osoitettava 

kohtuullisessa määräajassa lausunto 

jäsenvaltioille, joihin tällainen sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, ja tällä 

jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus 

antaa huomautuksia sille jäsenvaltiolle, 

joihin tällainen sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Lausunto, jota ei saisi 

julkistaa, olisi toimitettava 

samanaikaisesti muille jäsenvaltioille. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava 

mahdollisimman tarkasti huomioon 

lausunto ja annettava komissiolle ja 

asianomaisille jäsenvaltioille kirjallinen 

selitys, jos ne eivät noudata sen lausuntoa, 

SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa 

määrätyn vilpittömän yhteistyön 

periaatteen mukaisesti. Komissiolla olisi 

myös oltava mahdollisuus pyytää näiltä 

jäsenvaltioilta tietoja, joita se tarvitsee 

tällaisen sijoituksen seurantaa varten. 
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Jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus 

pyytää komissiolta lausuntoa tai muilta 

jäsenvaltioilta huomautuksia sen alueella 

tapahtuvasta ulkomaisesta suorasta 

sijoituksesta. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Jos vähintään kolmasosa 

jäsenvaltioista katsoo, että ulkomainen 

suora sijoitus todennäköisesti vaikuttaa 

niiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, tai vähintään kolmasosa 

jäsenvaltioista ja komissio katsovat, että 

se vaikuttaa unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen 

tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, 

jäsenvaltioiden olisi otettava tarkoin 

huomioon komission lausunto ja muiden 

jäsenvaltioiden huomautukset ja 

annettava kirjallinen selitys komissiolle ja 

asianomaisille jäsenvaltioille. Jos näitä 

huomautuksia tai lausuntoja ei noudateta, 

komission olisi pyrittävä edistämään 

vuoropuhelua huomautuksia antaneiden 

jäsenvaltioiden ja sen jäsenvaltion välillä, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta voidaan helpottaa yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden kanssa ja 

komission harjoittamaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa, 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

(17) Jotta voidaan helpottaa yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden kanssa ja 

komission harjoittamaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa sekä parantaa 

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 

luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta, 
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niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanismiensa soveltamisesta 

säännöllisesti. Samasta syystä myös 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, olisi raportoitava 

alueellaan tehdyistä ulkomaisista suorista 

sijoituksista käytettävissään olevien 

tietojen perusteella. 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanisminsa soveltamisesta 

säännöllisesti. Samasta syystä myös 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, olisi raportoitava 

alueellaan, talousvyöhykkeellään tai 

mannerjalustallaan tehdyistä ulkomaisista 

suorista sijoituksista käytettävissään 

olevien tietojen perusteella. Niiden olisi 

myös annettava tietoa näiden tietojen 

saamiseksi toteutetuista toimista. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Tätä varten on tärkeää varmistaa 

vähimmäistason tiedot ja koordinointi 

kaikissa jäsenvaltioissa niiden ulkomaisten 

suorien sijoitusten osalta, jotka kuuluvat 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

olisi asetettava tällaiset tiedot saataville 

muiden jäsenvaltioiden tai komission 

pyynnöstä. Asiaankuuluvia tietoja ovat 

esimerkiksi ulkomaisen sijoittajan 

omistusrakenne ja suunnitellun tai tehdyn 

sijoituksen rahoitus, mukaan luettuna 

mahdollisuuksien mukaan tiedot 

kolmansien maiden myöntämistä tuista. 

(18) Tätä varten on tärkeää varmistaa 

niiden ulkomaisten suorien sijoitusten 

osalta, jotka kuuluvat tämän asetuksen 

soveltamisalaan, vähimmäistason tiedot ja 

koordinointi kaikissa jäsenvaltioissa, 

joihin ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

jäsenvaltion tai komission pyynnöstä. 

Asiaankuuluvia tietoja ovat esimerkiksi 

ulkomaisen sijoittajan omistusrakenne ja 

suunnitellun tai tehdyn sijoituksen rahoitus, 

mukaan luettuna mahdollisuuksien mukaan 

tiedot kolmansien maiden myöntämistä 

tuista. Tällaiset tiedot olisi toimitettava 

SEUT-sopimuksen 346 artiklassa 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 

Niiden olisi oltava tarkkoja, 

ymmärrettäviä ja luotettavia ja niillä olisi 

pyrittävä parantamaan tietojen 

vertailukelpoisuutta. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(19) Viestintää ja yhteistyötä 

jäsenvaltioiden ja unionin tasolla olisi 

vahvistettava perustamalla ulkomaisen 

suorien sijoitusten seurantaa käsitteleviä 

yhteyspisteitä kuhunkin jäsenvaltioon. 

(19) Viestintää ja yhteistyötä 

jäsenvaltioiden ja unionin tasolla olisi 

vahvistettava perustamalla ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa käsitteleviä 

institutionaalisia yhteyspisteitä kuhunkin 

jäsenvaltioon sekä perustamalla erityinen 

sijoitusten seurannan koordinointiryhmä. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

luottamuksellisten ja muiden 

arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. 

(20) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

taattava mahdollisimman korkeatasoinen 

suoja kaikille luottamuksellisille tiedoille, 

jotka ulkomaiset sijoittajat ja 

asianomainen unionin yritys ovat 

asettaneet saataville. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava 

komissiolle vuosikertomus alueellaan, 

talousvyöhykkeellään tai 

mannerjalustallaan tehdyistä 

ulkomaisista suorista sijoituksista 

parhaan käytettävissä olevan tiedon 

perusteella. Niiden olisi myös annettava 

tietoa näiden tietojen saamiseksi 

toteutetuista toimista. Komission olisi 

laadittava näiden vuosikertomusten 

perusteella vuotuinen kertomus, jossa 

tarkastellaan sijoitusten 

kokonaistilannetta unionissa sekä tämän 

asetuksen täytäntöönpanoa, ja esitettävä 

se Euroopan parlamentille. Mainittu 
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kertomus olisi julkistettava. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua 

asetuksen voimaantulosta. Jos 

kertomuksessa ehdotetaan asetuksen 

säännösten muuttamista, siihen voidaan 

tarpeen mukaan liittää 

lainsäädäntöehdotus. 

(21) Komission olisi esitettävä 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomus, jossa arvioidaan tämän 

asetuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta, 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 

joka kolmas vuosi. Arviointiin olisi 

sisällyttävä ulkomaisten suorien 

sijoitusten lisäksi muita pitkän aikavälin 

taloudellisen määräysvallan keinoja, jotka 

antavat hankintasopimuksen nojalla 

pysyvää suoraa vaikutusvaltaa, joka 

mahdollistaa tässä asetuksessa 

tarkoitettujen unionin etua koskevien 

hankkeiden ja ohjelmien hallinnan tai 

valvonnan. Jos kertomuksessa ehdotetaan 

asetuksen säännösten muuttamista, siihen 

voidaan tarpeen mukaan liittää 

lainsäädäntöehdotus, ja kaikissa muissa 

tapauksissa olisi tiedotettava Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Komissiolle olisi unionin etua 

koskevien hankkeiden tai ohjelmien 

luettelon päivittämiseksi siirrettävä valta 

hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat 

muutoksia tämän asetuksen liitteeseen. 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
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että nämä kuulemiset toteutetaan 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. ’ulkomaisella suoralla sijoituksella’ 

mitä tahansa ulkomaisen sijoittajan 

tekemää sijoitusta, jonka tarkoituksena on 

luoda tai pitää yllä suoria yhteyksiä 

ulkomaisen sijoittajan ja sen yrittäjän tai 

yrityksen välillä, jonka käyttöön pääoma 

annetaan taloudellisen toiminnan 

harjoittamista varten jossakin 

jäsenvaltiossa, mukaan luettuna sijoitukset, 

jotka mahdollistavat tosiasiallisen 

osallistumisen taloudellista toimintaa 

harjoittavan yrityksen hallintoon tai 

valvontaan; 

1. ’ulkomaisella suoralla sijoituksella’ 

mitä tahansa ulkomaisen sijoittajan 

tekemää sijoitusta, jonka tarkoituksena on 

luoda tai pitää yllä pysyviä suoria tai 

välillisiä yhteyksiä ulkomaisen sijoittajan, 

riippumatta sijoituksen määrästä tai 

osallistumiskynnyksestä tai siitä, onko 

kyseessä perimmäinen sijoittaja vai ei, ja 

sen yrittäjän tai yrityksen välillä, jonka 

käyttöön pääoma annetaan taloudellisen 

toiminnan harjoittamista varten 

jäsenvaltion alueella tai sen 

Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 

mukaisella talousvyöhykkeellä tai 

mannerjalustalla, mukaan luettuna 

sijoitukset, jotka mahdollistavat 

tosiasiallisen osallistumisen taloudellista 

toimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon 

tai suoraan tai välilliseen valvontaan; 
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Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. 'ulkomaisella valtiollisella suoralla 

sijoituksella' mitä tahansa ulkomaista 

suoraa sijoitusta, jonka tuloksena voi olla 

ulkomaisen hallituksen tai ulkomaisen 

hallituksen määräysvallassa olevan, sen 

puolesta toimivan tai sen ohjeita 

noudattavan yhteisön määräysvalta 

unioniin sijoittuneessa oikeushenkilössä; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä tai 

yritystä, joka aikoo tehdä tai on tehnyt 

ulkomaisen suoran sijoituksen; 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä, 

oikeushenkilöä tai yritystä tai kansallista 

tai valtiollista laitosta, joka aikoo tehdä tai 

on jo tehnyt ulkomaisen suoran sijoituksen, 

olipa kyseessä perimmäinen sijoittaja tai 

kolmannen maan sijoittajaa edustava 

välittäjä; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. ’seurannalla’ menettelyä, jonka 

avulla on mahdollista arvioida, tutkia, 

valtuuttaa, asettaa ehdolliseksi, kieltää tai 

kumota ulkomaisia suoria sijoituksia; 

3. ’seurannalla’ menettelyä, jonka 

avulla on mahdollista arvioida, tutkia, 

valtuuttaa, asettaa ehdolliseksi, kieltää tai 

kumota ulkomaisia suoria sijoituksia, 

joiden käsittelyn määräaika alkaa siitä, 

kun asianomaiset viranomaiset ovat 

vastaanottaneet kaikki vaadittavat tiedot 

seurantamenettelyn aloittamiseksi; 
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Perustelu 

On estettävä se, ettei ulkomainen sijoittaja toimita kaikkia seurantaan vaadittavia tietoja, 

jotta määräaika kuluisi. Siksi seurannan käsittelyn määräajan on alettava siitä hetkestä, 

jolloin kaikki vaaditut tiedot on toimitettu. 

 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä mekanismeja 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamiseksi turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä tässä 

asetuksessa vahvistetuin edellytyksin ja 

tämän asetuksen ehtojen mukaisesti. 

1. Tämän asetuksen säännösten 

mukaan jäsenvaltiot voivat pitää 

voimassa, muuttaa, vahvistaa tai hyväksyä 

mekanismeja ulkomaisten suorien 

sijoitusten seuraamiseksi turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi seurata 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ulkomaisia suoria 

sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin. 

2. Komissio seuraa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat unionin etua 

koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

merkittävä määrä tai osuus EU:n 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

EU:n rahoitusta tai jotka kuuluvat 
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rahoitusta tai jotka kuuluvat kriittistä 

infrastruktuuria tai teknologiaa tai kriittisiä 

tuotantopanoksia koskevan unionin 

lainsäädännön piiriin. Liitteessä 1 on 

viitteellinen luettelo hankkeista ja 

ohjelmista, jotka koskevat unionin etua. 

turvallisuuden ja yleisen järjestyksen 

ylläpitämisen kannalta olennaista 
kriittistä ja strategista infrastruktuuria, 

teknologiaa, myös kehitystä vauhdittavaa 

keskeistä teknologiaa, ja kriittisiä 

tuotantopanoksia koskevan unionin 

lainsäädännön piiriin. Tämän asetuksen 

liitteessä on ei-tyhjentävä luettelo 

hankkeista ja ohjelmista, jotka koskevat 

unionin etua. Siirretään komissiolle valta 

antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan 

a kohdan mukaisesti tämän asetuksen 

muuttamiseksi päivittämällä liitteessä 

olevaa luetteloa. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tekijät, jotka voidaan ottaa huomioon 

seurannassa 

Tekijät, jotka otetaan huomioon 

seurannassa 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Seuratessaan ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä jäsenvaltiot ja komissio 

voivat ottaa huomioon mahdolliset 

vaikutukset muun muassa seuraaviin: 

1. Seuratessaan ulkomaisia suoria 

sijoituksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä jäsenvaltiot 

ja komissio voivat ottaa huomioon 

mahdolliset vaikutukset muun muassa 

seuraaviin: 

 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen infrastruktuuri, mukaan 

luettuna energia-, liikenne-, viestintä-, 

tietojentallennus-, avaruus- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet; 

(a) kriittinen ja strateginen 

infrastruktuuri, olipa se fyysistä tai 

virtuaalista, mukaan luettuina muun 

muassa energian ja veden jakelu, 

liikenneverkostot, satamat, rautatiet, 

lentoasemat ja telakat, kuljetuspalvelut, 

viestintä-, tiedotusväline-, ilmailu- ja 

avaruusinfrastruktuuri, 

tietojentallennusjärjestelmät, suurien 

tietomäärien analysointi, vaali-

infrastruktuuri, 

rahoituspalveluinfrastruktuuri sekä 

uhanalaiset kohteet; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen teknologia, mukaan 

luettuna tekoäly-, robotiikka-, 

puolijohdin-, kyberturvallisuus-, avaruus- 

tai ydinteknologia ja teknologia 

mahdollisiin kaksikäyttösovelluksiin; 

(b) kriittinen ja strateginen teknologia, 

mukaan luettuina muun muassa tekoäly-, 

robotiikka- ja kvanttiteknologia, nano-, 

bio- ja lääketieteellinen teknologia, tieto- 

ja viestintätekniikka, elektroniset sirut, 

puolijohteet, energian varastointi, 

kaksikäyttötuotteet, puolustus-, 

kyberturvallisuus- ja kyberteknologia, 

autonvalmistusala, rautatie-, ilmailu- tai 

ydinteknologia sekä tutkimus- ja 

kehityslaitokset; 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittisten tuotantopanosten 

toimitusvarmuus; tai 
(c) unionin strateginen omavaraisuus, 

kriittisten tuotantopanosten, kuten muun 

muassa perushyödykkeiden, raaka-

aineiden, harvinaisten maametallien, 
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maatalousvarojen, maatalousmaan ja 

maatalouselintarviketuotannon, 
toimitusvarmuus ja -jatkuvuus; tai 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– arkaluonteisten tietojen saaminen 

tai kyky hallita arkaluonteisia tietoja. 

(d) arkaluonteisten tietojen tai unionin 

kansalaisten henkilötietojen, mukaan 

lukien muun muassa terveyttä koskevien 

henkilötietojen, saaminen ja kyky hallita 

suuria tietomääriä tai arkaluonteisia 

tietoja. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d a) tiedotusvälineiden, 

yleishyödyllisten palveluiden, yleistä 

taloudellista etua koskevien palveluiden, 

kulttuuripalveluiden, myös 

audiovisuaalialan palveluiden, sekä 

urheilumahdollisuuksien ja 

vedonlyöntipalveluiden ja 

kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja 

riippumattomuus. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltiot ja komissio voivat ottaa 

2.  Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltiot ja komissio ottavat huomioon 
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huomioon, onko ulkomainen sijoittaja 

kolmannen maan hallituksen 

määräysvallassa, mukaan luettuna 

merkittävän rahoituksen kautta. 

erityisesti seuraavat seikat: 

 (a) onko olemassa sellainen 

toimitusten vahingoittumista, 

toimittamatta jättämistä tai tuhoutumista 

koskeva vaara, jolla voisi olla vaikutusta 

johonkin jäsenvaltioon tai unioniin; 

 (b) onko ulkomainen sijoittaja 

kolmannen maan hallituksen, valtion 

elinten tai asevoimien suorassa tai 

välillisessä määräysvallassa ja/tai onko 

sillä valtiojohtoisia ulkoisia hankkeita tai 

ohjelmia ja ulkomaisen hallituksen 

valvomia suoria sijoituksia strategisiin 

teollisiin tavoitteisiin, hankkiiko tai 

siirtääkö se kehitystä vauhdittavaa 

keskeistä teknologiaa tai tietämystä, joka 

tukee strategisia kansallisia etuja, myös 

omistusrakenteen tai merkittävän 

rahoituksen kautta, joka voi olla 

muodoltaan kolmannen maan hallituksen 

tai valtio-omisteisen rahoituslaitoksen 

myöntämiä avustuksia, laajennettua 

luottoa ja lainanantoa, ja/tai onko sen 

päätöksentekoelimissä poliittista 

edustusta; 

 (c) onko sijoittaja ollut aiemmin 

mukana jäsenvaltion turvallisuutta tai 

yleistä järjestystä uhkaavissa 

sijoitushankkeissa. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Sovellettaessa 2 kohtaa 

jäsenvaltiot ja komissio voivat myös ottaa 

huomioon muun muassa seuraavat 

seikat: 

 (a) asiayhteys ja olosuhteet, joissa 

sijoitus tehdään tai on tehty, mukaan 
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lukien se, pitääkö sijoittajan alkuperämaa 

alaa strategisena alana; 

 (b) onko olemassa vakavaa ja 

perusteltua riskiä, että ulkomainen 

sijoittaja harjoittaa laitonta tai rikollista 

toimintaa, kuten rahanpesua, varojen 

laitonta käyttöä, korruptiota, terrorismin 

rahoitusta, järjestäytynyttä rikollisuutta 

tai teollis- ja tekijänoikeuksien 

loukkaamista tai kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten ja ILOn 

keskeisten työnormien loukkaamista;  

 (c) onko sijoituksen kohteena olevan 

yrityksen yhtiöjärjestykseen kirjattu 

määräysvallan vaihtoa koskevia 

lausekkeita; 

 (d) voiko sijoitus johtaa 

monopolirakenteeseen tai määräysvaltaan 

arvoketjussa tai vahvistaa niitä, 

esimerkiksi siten, että luettelo kaikista 

komission analysoimista fuusioista, joissa 

kolmannen maan yritys on mukana, sekä 

luettelo kaikista kansallisten 

kilpailuviranomaisen analysoimista 

fuusioista, joissa kyseinen yritys on 

mukana, annetaan tiedoksi; 

 (e) ovatko markkinat ulkomaisen 

sijoittajan alkuperämaassa avoimet, 

rajoitetut tai suljetut ja onko olemassa 

vastavuoroisuutta tai tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä; 

 (f) komission tai jäsenvaltioiden 

aiemmat suhteet ulkomaiseen sijoittajaan; 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Tarkastelun on perustuttava 

parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin, 

joiden on oltava tarkkoja, ymmärrettäviä 

ja luotettavia. 
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Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä toimenpiteitä, jotka 

ovat tarpeen seurantamekanismin ja 

seurantaa koskevien päätösten kiertämisen 

estämiseksi. 

Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa, 

muutettava, vahvistettava tai hyväksyttävä 

toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 

seurantamekanismin ja seurantaa 

koskevien päätösten kiertämisen 

havaitsemiseksi ja estämiseksi, myös 

tapauksissa, joissa omistusrakenne tai 

sijoittajan muut keskeiset ominaispiirteet 

ovat muuttuneet huomattavasti. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle kaikista toteuttamistaan 

kiertämisen vastaisista toimista. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

määräajat seurantaa koskevien päätösten 

antamiselle. Tällaisten määräaikojen olisi 

oltava sellaiset, että jäsenvaltiot voivat 

ottaa huomioon 8 artiklassa tarkoitetut 

jäsenvaltioiden huomautukset ja 8 ja 

9 artiklassa tarkoitetun komission 

lausunnon. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

määräajat seurantaa koskevien päätösten 

antamiselle ja asetettava määräajat 

julkisesti saataville. Tällaisten 

määräaikojen olisi oltava sellaiset, että 

jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 

8 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden 

huomautukset ja 8 ja 9 artiklassa 

tarkoitetun komission lausunnon. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa talouden 
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toimijoille, kansalaisjärjestöille tai 

työmarkkinaosapuolille, kuten 

ammattiliitoille, mahdollisuuden pyytää 

jäsenvaltioiden viranomaisia 

harkitsemaan seurannan aktivoimista 

siten, ettei se vaikuta jäsenvaltioiden 

järjestelmiin, jotka mahdollistavat 

paremman osallistumisen menettelyyn. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Asianomaisten ulkomaisten 

sijoittajien ja yritysten toimittamat 

luottamukselliset tiedot, mukaan luettuna 

kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, on 

suojattava. 

3. Jäsenvaltiot ja komissio takaavat 

mahdollisimman korkeatasoisen suojan 

asianomaisen ulkomaisen sijoittajan tai 

unionin yrityksen toimittamille kaikille 

luottamuksellisille tiedoille 

seurantamenettelyn aikana komission 

päätösten (EU, Euratom) 2015/443 ja 

(EU, Euratom) 2015/444 mukaisesti. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Asianomaisilla ulkomaisilla 

sijoittajilla ja yrityksillä on oltava 

mahdollisuus hakea tuomioistuimessa 

muutosta kansallisten viranomaisten 

tekemiin seurantaa koskeviin päätöksiin. 

4. Asianomaisilla ulkomaisilla 

sijoittajilla ja unionin yrityksillä on oltava 

mahdollisuus hakea jäsenvaltioiden 

viranomaisilta ja tuomioistuimilta 

muutosta seurantaa koskeviin päätöksiin 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät 

voimassa seurantamekanismeja, on 

toimitettava komissiolle vuosikertomus 

seurantamekanismin soveltamisesta. 

Kertomukseen on sisällyttävä kultakin 

raportointikaudelta erityisesti seuraavat 

tiedot: 

3. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät 

voimassa seurantamekanismeja, on 

toimitettava komissiolle kultakin 

raportointikaudelta lisätietoa 
seurantamekanismin soveltamisesta ja 

erityisesti seuraavat tiedot: 

(a) ulkomaiset suorat sijoitukset, joihin 

on kohdistettu ja kohdistetaan seurantaa; 

(a) ulkomaiset suorat sijoitukset, joihin 

on kohdistettu ja kohdistetaan seurantaa; 

(b) seurantaa koskevat päätökset, joilla 

kielletään ulkomaisia suoria sijoituksia; 

(b) seurantaa koskevat päätökset, joilla 

kielletään ulkomaisia suoria sijoituksia; 

(c) seurantaa koskevat päätökset, joilla 

kohdistetaan ulkomaisiin suoriin 

sijoituksiin ehtoja tai riskejä vähentäviä 

toimenpiteitä; 

(c) seurantaa koskevat päätökset, joilla 

kohdistetaan ulkomaisiin suoriin 

sijoituksiin ehtoja tai riskejä vähentäviä 

toimenpiteitä; 

(d) seurannan kohteena olleiden ja 

olevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

sektorit, alkuperä ja arvo. 

(d) seurannan kohteena olleiden ja 

olevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

sektorit, alkuperä ja arvo; 

 (d a) seurantapäätökset unionin etuja 

koskevista hankkeista tai ohjelmista. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, on toimitettava 

komissiolle vuosikertomus, jossa 

käsitellään niiden alueella tehtyjä 

ulkomaisia suoria sijoituksia käytettävissä 

olevien tietojen perusteella. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle vuosikertomus, jossa 

käsitellään niiden alueella, 

talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla 
tehtyjä ulkomaisia suoria sijoituksia 

parhaiden käytettävissä olevien tietojen 

perusteella sekä tietoja toimista, joita on 

toteutettu näiden tietojen saamiseksi. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komission laatii kaikkien 

jäsenvaltioiden toimittamien 

vuosikertomusten perusteella ja raporttien 

sisältämien tietojen luottamuksellisuutta 

kunnioittaen vuotuisen kertomuksen, 

jossa tarkastellaan sijoitusten 

kokonaistilannetta unionissa sekä tämän 

asetuksen täytäntöönpanoa, ja toimittaa 

sen Euroopan parlamentille. Kertomus 

julkistetaan. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

ulkomaisista suorista sijoituksista, jotka 

ovat seurannan kohteena niiden 

seurantamekanismin puitteissa, viiden 

työpäivän kuluessa seurannan 

aloittamisesta. Seurantaa harjoittavan 

jäsenvaltion on osana näitä tietoja pyrittävä 

tapauksen mukaan ilmoittamaan, kuuluuko 

sen mielestä seurannan kohteena oleva 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

asetuksen (EY) N:o 139/2004 

soveltamisalaan. 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle ja jäsenvaltioille ulkomaisista 

suorista sijoituksista, jotka ovat seurannan 

kohteena niiden seurantamekanismin 

puitteissa, viimeistään viisi työpäivää 

seurannan aloittamisen jälkeen. Seurantaa 

harjoittavan jäsenvaltion on osana näitä 

tietoja pyrittävä tapauksen mukaan 

ilmoittamaan, kuuluuko sen mielestä 

seurannan kohteena oleva ulkomainen 

suora sijoitus todennäköisesti asetuksen 

(EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltio voi pyytää komissiolta 

lausuntoa tai muilta jäsenvaltioilta 

huomautuksia sen alueella tapahtuvasta 

ulkomaisesta suorasta sijoituksesta. 
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Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen 

jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi toimittaa 

huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Huomautukset on 

toimitettava samanaikaisesti komissiolle. 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen 

jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi toimittaa 

huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Jäsenvaltion 

huomautukset on toimitettava 

samanaikaisesti komissiolle sekä kaikille 

muille jäsenvaltioille. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi antaa lausunnon, joka 

on osoitettu jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Komissio voi antaa 

lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut 

jäsenvaltiot esittäneet huomautuksia. 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi antaa lausunnon, joka 

on osoitettu jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Komissio voi antaa 

lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut 

jäsenvaltiot esittäneet huomautuksia. 

Komission lausunto toimitetaan 

samanaikaisesti kaikille muille 

jäsenvaltioille. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio tai jäsenvaltio, joka 

aiheellisesti katsoo, että ulkomainen suora 

sijoitus todennäköisesti vaikuttaa sen 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

voi pyytää jäsenvaltiolta, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, tietoja, jotka se 

tarvitsee 2 kohdassa tarkoitettujen 

huomautusten esittämiseksi tai 3 kohdassa 

tarkoitetun lausunnon antamiseksi. 

4. Jäsenvaltio, joka on perustellut 

syyt, miksi ulkomainen suora sijoitus 

todennäköisesti vaikuttaa sen 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

voi esittää komissiolle perustellun 

pyynnön saada jäsenvaltiolta, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, tietoja, jotka se 

tarvitsee 2 kohdassa tarkoitettujen 

huomautusten esittämiseksi. Komissio 

kerää kaikki vastaanottamansa 

tietopyynnöt ja toimittaa ne viipymättä 

sille jäsenvaltiolle, johon ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi 

tai tehty. Kun se on perusteltua, komissio 

voi myös omasta aloitteestaan pyytää 

tietoja, jotka se tarvitsee 3 kohdassa 

tarkoitetun lausunnon antamiseksi. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 2 kohdan mukaiset 

huomautukset tai 3 kohdan mukaiset 

lausunnot on osoitettava sille jäsenvaltiolle, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 

viimeistään 25 työpäivän kuluessa 1 tai 

4 kohdassa tarkoitettujen tietojen 

saamisesta. Jos komissio antaa lausunnon 

muilta jäsenvaltioilta saatujen 

huomautusten jälkeen, komissiolla on 

ylimääräiset 25 työpäivää lausunnon 

antamista varten. 

5. Edellä 2 kohdan mukaiset 

huomautukset on osoitettava komissiolle ja 

jäsenvaltioille ja 3 kohdan mukaiset 

lausunnot on osoitettava sille jäsenvaltiolle, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 

viimeistään 25 työpäivän kuluessa tietojen 

saamisesta. Jos komissio antaa lausunnon 

muilta jäsenvaltioilta saatujen 

huomautusten jälkeen, sillä on ylimääräiset 

25 työpäivää lausunnon antamista varten. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava asianmukaisesti 

huomioon 2 kohdassa tarkoitetut muiden 

jäsenvaltioiden esittämät huomautukset ja 

3 kohdassa tarkoitettu komission lausunto. 

6. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava asianmukaisesti 

huomioon 2 kohdassa tarkoitetut muiden 

jäsenvaltioiden esittämät huomautukset ja 

3 kohdassa tarkoitettu komission lausunto 

sekä 12 a artiklan mukaisesti perustetussa 

sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmässä esitetyt näkemykset. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Jos vähintään kolmasosa 

jäsenvaltioista katsoo, että ulkomainen 

suora sijoitus todennäköisesti vaikuttaa 

niiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, jäsenvaltion, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, on otettava niiden 

huomautukset ja komission lausunto 

mahdollisimman tarkasti huomioon ja 

annettava kirjallinen selvitys. 

 Jos näitä huomautuksia tai lausuntoja ei 

noudateta, komissio edistää vuoropuhelua 

huomautuksia antaneiden jäsenvaltioiden 

ja sen jäsenvaltion välillä, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Tässä artiklassa tarkoitettu 

jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tapahtuu 

7. Tässä artiklassa tarkoitettu 

jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tapahtuu 
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12 artiklassa tarkoitettujen 

yhteyspisteiden kautta. 

12 a artiklan mukaisesti perustettujen 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurannan yhteyspisteiden, jolla on 

institutionaalinen perusta, (jäljempänä 

’sijoitusten seurannan institutionaalinen 

yhteyspiste’) ja 12 a artiklan mukaisesti 

perustetun sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmän kautta. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, se 

voi antaa lausunnon, joka on osoitettu 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

1. Jos komissio tai yksi tai useampi 

jäsenvaltio katsoo, että ulkomainen suora 

sijoitus vaikuttaa todennäköisesti unionin 

etua koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä, komissio antaa lausunnon, 

joka on osoitettu jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Komission lausunto 

toimitetaan samanaikaisesti muille 

jäsenvaltioille. Lausuntoa ei saa julkistaa. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltio voi pyytää komissiolta 

lausuntoa tai muilta jäsenvaltioilta 

huomautuksia sen alueelle tehdystä 

ulkomaisesta suorasta sijoituksesta. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen 

jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa unionin hankkeiden tai 

ohjelmien puitteissa sen turvallisuuteen 

tai yleiseen järjestykseen tai unionin 

etuihin, se voi toimittaa huomautuksia 

sille jäsenvaltiolle, johon ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi 

tai tehty. Kyseiset huomautukset on 

toimitettava samanaikaisesti komissiolle. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi pyytää jäsenvaltiolta, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, tietoja, 

jotka se tarvitsee 1 kohdassa tarkoitetun 

lausunnon antamiseksi. 

2. Komissio voi pyytää jäsenvaltiolta, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, tietoja, 

jotka se tarvitsee 1 kohdassa tarkoitetun 

lausunnon antamiseksi. Käsitellessään 

tällaisia tietoja komissio kiinnittää 

erityistä huomiota niiden mahdolliseen 

arkaluonteisuuteen. Jäsenvaltio, 

ulkomainen sijoittaja ja yrittäjä tai yritys, 

jolle tai johon investointi tehdään, voivat 

toimittaa komissiolle kaikki olennaiset 

tiedot, jotka se katsoo tarpeelliseksi 

lausunnon antamista varten. Näiden 

tietojen on oltava tarkkoja, ymmärrettäviä 

ja luotettavia ja niillä on pyrittävä 

parantamaan tietojen 

vertailukelpoisuutta. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio osoittaa lausuntonsa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle kohtuullisessa 

ajassa ja joka tapauksessa viimeistään 

25 työpäivän kuluessa siitä, kun se on 

saanut 2 kohdan mukaisesti pyytämänsä 

tiedot. Jos jäsenvaltiolla on käytössä 

seurantamekanismi 3 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti ja komissio on saanut tiedot 

seurannan kohteena olevasta 

ulkomaisesta suorasta sijoituksesta 

8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, lausunto 

on annettava viimeistään 25 työpäivän 

kuluessa näiden tietojen saamisesta. Jos 

lausunnon antamiseksi tarvitaan 

lisätietoja, 25 päivän määräajan 

laskeminen alkaa lisätietojen 

vastaanottamispäivästä. 

3. Komissio antaa lausuntonsa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle kohtuullisessa 

ajassa, jotta ulkomaista suoraa sijoitusta 

tai kansallista seurantaa ei vaikeuteta 

kohtuuttomilla viivästyksillä, ja joka 

tapauksessa viimeistään 25 työpäivän 

kuluessa siitä, kun se on saanut 2 kohdan 

mukaisesti pyytämänsä tiedot. 

 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komission lausunto on ilmoitettava 

muille jäsenvaltioille. 

4. Komission lausunto on ilmoitettava 

muille jäsenvaltioille ja Euroopan 

parlamentille. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava mahdollisimman tarkasti 

huomioon komission lausunto ja 

toimitettava komissiolle selitys, jos sen 

lausuntoa ei noudateta. 

5. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava mahdollisimman tarkasti 

huomioon 1 kohdassa tarkoitettu 

komission lausunto tai 1 b (uusi) kohdassa 

tarkoitetut jäsenvaltioiden huomautukset 

ja toimitettava komissiolle ja 
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asianomaisille jäsenvaltiolle kirjallinen 

selitys, jos komission lausuntoa tai 

jäsenvaltioiden huomautuksia ei 

noudateta. 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jos talouden toimijoilla, 

kansalaisjärjestöillä tai 

työmarkkinaosapuolilla, kuten 

ammattiliitoilla, on merkityksellistä tietoa 

ja huomattavia ja asianmukaisesti 

perusteltuja huolenaiheita ulkomaisesta 

suorasta sijoituksesta, joka 

todennäköisesti vaikuttaa unionin etujen 

mukaisiin hankkeisiin tai ohjelmiin 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä, ne voivat toimittaa tämän 

tiedon komissiolle. Komissio voi ottaa 

kyseisen tiedon asianmukaisesti 

huomioon antaessaan lausuntonsa. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b. Jos vähintään kolmasosa 

jäsenvaltioista ja komissio katsovat, että 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa niiden turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen, jäsenvaltion, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, on otettava muiden 

jäsenvaltioiden huomautukset ja 

komission lausunto mahdollisimman 

tarkasti huomioon ja annettava 

kirjallinen selvitys. 

 Jos näitä huomautuksia tai lausuntoja ei 
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noudateta, komissio edistää vuoropuhelua 

huomautuksia antaneiden jäsenvaltioiden 

ja sen jäsenvaltion välillä, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 c. Unionin toimielinten välisen 

vuoropuhelun edistämiseksi ja 

suuremman avoimuuden ja 

vastuullisuuden varmistamiseksi asiasta 

vastaava Euroopan parlamentin 

valiokunta voi pyytää komissiota 

antamaan lausunnon suorasta 

ulkomaisesta sijoituksesta, joka on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty johonkin 

jäsenvaltioon, ja saapumaan valiokunnan 

eteen keskustelemaan kaikista tämän 

asetuksen soveltamiseen liittyvistä 

kysymyksistä ja erityisesti sellaisten 

sijoitusten seurantaa koskevien sääntöjen 

soveltamisesta, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat tässä asetuksessa 

tarkoitettuihin unionin etujen mukaisiin 

hankkeisiin tai ohjelmiin. Komissio 

tiedottaa Euroopan parlamentille 

toimistaan tällaisen pyynnön 

vastaanottamisen jälkeen. 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että komission ja muiden jäsenvaltioiden 8 

artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyytämät tiedot asetetaan 

komission ja pyynnön esittäneiden 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että komission ja muiden jäsenvaltioiden 

8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyytämät tiedot asetetaan 

komission ja pyynnön esittäneiden 
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jäsenvaltioiden saataville viipymättä. jäsenvaltioiden saataville viipymättä 

SEUT-sopimuksen 346 artiklassa 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 

Näiden tietojen on oltava tarkkoja, 

ymmärrettäviä ja luotettavia ja niillä on 

pyrittävä parantamaan tietojen 

vertailukelpoisuutta. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) ulkomaisen sijoittajan ja sen 

yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus 

on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

omistusrakenne, mukaan luettuna tiedot 

määräysvaltaa käyttävästä osakkaasta tai 

osakkaista; 

(a) suoran ulkomaisen sijoittajan ja 

perimmäisen sijoittajan ja sen yrityksen, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

omistusrakenne, osuus pääomasta ja 

luonne, mukaan luettuna tiedot 

määräysvaltaa käyttävästä osakkaasta tai 

osakkaista; 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) sijoituksen rahoitus jäsenvaltion 

käytettävissä olevien tietojen perusteella. 

(e) sijoituksen rahoitus ja sen alkuperä 

sekä todiste sen laillisuudesta parhaiden 

jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen 

perusteella. 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot ja komissio 

varmistavat tätä asetusta sovellettaessa 

hankittujen tietojen luottamuksellisuuden 

2. Jäsenvaltiot ja komissio takaavat 

mahdollisimman korkeatasoisen ja 

tiukasti määritellyn suojan tätä asetusta 
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suojan. sovellettaessa hankituille 

luottamuksellisille tiedoille ottaen 

asianmukaisesti huomioon arkaluonteiset 

tiedot ja komission päätösten (EU, 

Euratom) 2015/443 ja (EU, Euratom) 

2015/444 mukaisesti. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteyspisteet Sijoitusten seurannan institutionaaliset 

yhteyspisteet  

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

varten yhteyspiste, jäljempänä ’sijoitusten 

seurannan yhteyspiste’. Komissio ja muut 

jäsenvaltiot ottavat näihin sijoitusten 

seurannan yhteyspisteisiin yhteyttä kaikissa 

tämän asetuksen täytäntöönpanoon 

liittyvissä kysymyksissä. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

varten sijoitusten seurannan 

institutionaalinen yhteyspiste. Komissio ja 

muut jäsenvaltiot ottavat yhteyttä näihin 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurannasta vastaaviin sijoitusten 

seurannan institutionaalisiin 

yhteyspisteisiin ja varmistavat tiiviin 

yhteistyön niiden kanssa kaikissa tämän 

asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä 

kysymyksissä, erityisesti sijoitusten 

seurannan koordinointiryhmän puitteissa. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaa koskevien institutionaalisten 

yhteyspisteiden on voitava ylläpitää 

yhteyksiä muiden, kansallisilla tai 

unionin säädöksillä perustettujen 

yhteyspisteiden kanssa, joilla on samat 

tavoitteet, jotta voidaan edistää verkoston 

kehittämistä. 

Perustelu 

Direktiivillä 2008/114 perustetaan esimerkiksi yhteyspisteitä, jotka vastaavat unionin 

kriittisten infrastruktuurien suojaamisesta. Näiden yhteyspisteiden väliset yhteydet ja 

kokemusten vaihto eivät vaadi lisävaroja ja niiden avulla parannetaan tiedonvaihtoa. 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Sijoitusten seurannan 

institutionaalisten yhteyspisteiden on 

vastattava saman tasoisia vaatimuksia 

kuin kansalliset sijoitusten 

seurantamekanismit esimerkiksi 

vaadittujen tietojen saatavuuden, 

koordinointiroolin sekä 

luottamuksellisten ja arkaluonteisten 

tietojen mahdollisimman korkeatasoisen 

suojan osalta. 

Perustelu 

Institutionaalisilla yhteyspisteillä on oltava samat velvoitteet erityisesti tietoturvan suhteen. 

 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

12 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 Sijoitusten seurannan koordinointiryhmä 

 1. Perustetaan sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmä, jonka 

puheenjohtajana toimii komission 

edustaja. Kunkin jäsenvaltion on 

nimettävä edustaja tähän ryhmään. 

 2. Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaa koskevaan 

koordinointiryhmään valitaan edustajia ja 

asiantuntijoita jäsenvaltioista ja 

komissiosta, jotta siinä voidaan muun 

muassa vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 

vastata jäsenvaltioiden kysymyksiin 

seurantamekanismin toiminnasta sekä 

keskustella kaikista tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä. 

 3. Ryhmään voidaan kutsua 

säännöllisesti paikallisia viranomaisia, 

talouden toimijoita sekä institutionaalisia, 

poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan 

toimijoita, työmarkkinaosapuolia, kuten 

ammattiliittoja, unionin virastoja, 

alueiden houkuttelevuutta edistävien 

virastojen edustajia tai taloustiedon 

asiantuntijoita, sekä kolmansien maiden 

seurantamekanismien edustajia, jotta he 

voivat jakaa kokemuksiaan. 

 4. Komissio helpottaa Euroopan 

parlamentin osallistumista tarkkailijana 

kaikkiin asiaa koskeviin kokouksiin. 

 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

12 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 b artikla 

 Kansainvälinen yhteistyö 
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 Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 

seurantamenettelyjen soveltamista 

koskevaa yhteistyötä kolmansien maiden 

kanssa tehtävissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa sekä 

kansainvälisillä foorumeilla. 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 

soveltamista ja esittää siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 

voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on 

osallistuttava tähän ja toimitettava 

komissiolle kertomuksen laatimista varten 

tarvittavat tiedot. 

1. Komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän asetuksen toimivuudesta ja 

vaikuttavuudesta viimeistään ...päivänä 

...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen 

joka kolmas vuosi. Jäsenvaltioiden on 

osallistuttava tähän tiiviisti ja toimitettava 

komissiolle kertomuksen laatimista varten 

tarvittavat tiedot. 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos kertomuksessa suositellaan 

asetuksen säännösten muuttamista, siihen 

voidaan liittää asianmukainen 

lainsäädäntöehdotus. 

2. Jos kertomuksessa suositellaan 

tämän asetuksen säännösten muuttamista, 

siihen voidaan liittää asianmukainen 

lainsäädäntöehdotus. Jos komissio katsoo, 

että muutokset eivät ole tarpeellisia, se 

kertoo syyt Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

13 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 13 a artikla 

 1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

 2. Siirretään komissiolle … päivästä 

…kuuta …[tämän asetuksen 

voimaantulopäivä] kolmen vuoden ajaksi 

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän kolmen vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
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voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa 

sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella. 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 6 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 –  ESIR 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/1017, annettu 

25 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan 

strategisten investointien rahastosta, 

Euroopan investointineuvontakeskuksesta 

ja Euroopan investointihankeportaalista 

sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja 

(EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta sekä 

asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston voimassaoloajan pidentämisen 

osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan 

investointineuvontakeskusta koskevien 

teknisten parannusten tekemiseksi. 

 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 6 b–6 i luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 –  SESAR – Yhtenäinen 

eurooppalainen ilmatila: 
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 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 

10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen 

eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen 

puitteista (puiteasetus) 

 –  Unionin yhteiset teknologia-

aloitteet, kuten: 

 polttokennot ja vety, ilmailu ja vety, 

innovatiiviset lääkkeet, elektroniset 

komponentit ja järjestelmät Euroopan 

johtoasemaa varten, biopohjaiset 

teollisuudenalat ja Shift2Rail. 

 –  Verkkojen Eurooppa -väline: 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 

Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 

asetuksen (EU) N:o 913/2010 

muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 

680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 

kumoamisesta. 

 –  5G-Eurooppaa koskeva 

toimintasuunnitelma.  

 –  Euroopan puolustusrahasto: 

 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle EU:n puolustusrahaston 

käyttöönotosta (COM(2017)0295). 

 –  Euroopan puolustusteollinen 

kehittämisohjelma: 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus, annettu ... päivänä ...kuuta ..., 

Euroopan puolustusalan teollisen 

kehittämisen ohjelman perustamisesta 

EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn 

ja innovointikapasiteetin sekä Euroopan 

puolustusrahaston tukemiseksi – 

Euroopan komission päätös 

puolustusalan tutkimusta koskevan uuden 

valmistelutoimen (PADR) rahoittamisesta. 

 –  Pysyvä rakenteellinen yhteistyö 

(PRY): 

 Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2315, 
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annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 

ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden 

luettelon vahvistamisesta; 

 –  Hiili- ja terästutkimusrahasto 

 Neuvoston päätös (EU) 2017/955, annettu 

29 päivänä toukokuuta 2017, hiili- ja 

terästutkimusrahaston tutkimusohjelman 

hyväksymisestä sekä ohjelman 

monivuotisista teknisistä suuntaviivoista 

tehdyn päätöksen 2008/376/EY 

muuttamisesta. 
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PERUSTELUT 

Kaikilla G7-mailla ja unionin kumppanimailla on jo sijoitusten seurantamekanismi, jota ne 

ovat vahvistaneet useaan otteeseen. Kolmetoista jäsenvaltiota 28:sta on jo ottanut tämän 

mekanismin käyttöön järjestelmässään. Komissio ehdottaa tekstissään tämän 

lainsäädännöllisen puutteen korjaamista unionin tasolla, jotta voidaan perustaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet. Esittelijä kiittää komissiota tämän 

lainsäädäntöehdotuksen esittämisestä ja nopeasta toiminnasta. Kyseessä ei ole 

yhdenmukaistaminen eikä uusi mekanismi vaan puitteet, sillä vaikka lähestymistapa on 

vahva, on tekstiä kuitenkin tarkennettava käsitteiden, toimenpiteisiin oikeuttavien tekijöiden 

ja konkreettisen soveltamisalan osalta. 

 

I KÄSITTEET 
Komission ehdotukseen sisältyy useita seurantamekanismeja koskevia keskeisiä käsitteitä. 

Ongelmana on niiden määrittely siten, että jätetään tulkintavapaus, jotta niitä voitaisiin 

soveltaa erilaisissa tilanteissa. Näin ollen ei ole järkevää laatia tarkkoja käsitteitä ja 

määritelmiä, joita ilman mekanismi ei olisi enää toimiva kaikissa tapauksissa, ja sisätäisi liian 

monia rajoituksia. 

1. Investoinnit 

Komissio nostaa esiin sijoitusten määritelmän korostamalla sijoittajan ja yrityksen tai 

yrittäjän, jonka käyttöön pääoma annetaan, välisiä kestäviä ja suoria suhteita. Taloudellisten 

suhteiden ja kestävyyden käsitteet ovat tärkeitä varsinkin strategisilla aloilla. 

Sijoittajia – luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä – kutsutaan ulkomaisiksi, kun ne ovat 

suoraan tai välillisesti EU:n ulkopuolisen yksikköjen tai valtioiden lopullisessa 

määräysvallassa. 

2. Määräysvalta 

Esittelijä kannattaa komission näkemystä, että kynnykset eivät tässä ole tehokkaita ja niitä on 

helppo kiertää. Komission ehdotus sisältää lähes kaikki mahdolliset sijoitukset. On erittäin 

tärkeää ottaa huomioon perimmäinen sijoittaja. 

Määräysvallan ottaminen yrityksessä voidaan toteuttaa eri tavoin (osto, sopimus osakkaiden 

kanssa, hallintaoikeus, johtajien valinta, yhtiökokouksen kohdentaminen, aktivistisijoitukset), 

olipa sijoittajan omistama pääoma mikä hyvänsä, vaikka kyseessä olisi arvopaperisijoitus 

(portfolio). 

3. Turvallisuus ja yleinen järjestys 

Käsite ”turvallisuus ja yleinen järjestys” on GATS:n/WTO:n käyttämien termien mukainen ja 

sen avulla voidaan kuvailla suuri määrä poikkeuksia kansainvälisiin sitoumuksiin ja annetaan 

jäsenvaltioille lupa rajoittaa sijoituksia, jos yleinen järjestys ja turvallisuus ovat uhattuina. Sen 

on pysyttävä käsitteenä eikä siitä saa tehdä tarkkaa määritelmää, jotta säilytetään 

jäsenvaltioiden erityispiirteiden edellyttämä dynaamisuus. On täsmennettävä, että 

puolustusala jätetään ulkopuolelle tai ainakin siihen sovelletaan poikkeuksia, jotka liittyvät 

SEUT-sopimuksen 346 artiklaan. 

4. Arkaluonteinen ja/tai strateginen  

Tämä pätee myös toimialan, yrityksen tai toimitusketjun arkaluonteiseen tai strategiseen 

luonteeseen. Yrityksen arkaluonteisuus johtuu sen tuotteista, palveluista, teknologioista tai 

osaamisesta, jotka liittyvät valtion turvallisuutta tai yleistä järjestystä koskeviin tärkeisiin 
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etuihin. 

Strateginen luonne voi mahdollisesti johtua sen roolista arvoketjussa. Esittelijä katsoo, että 

komission ehdottamassa luettelossa on annettava tarkempia tietoja. Infrastruktuureja on 

seurattava erityisen tarkasti, on lisättävä arkaluonteisia teknologioita sekä tarkennuksia, jotka 

koskevat toimitusvarmuutta ja pääsyä arkaluoteisiin tietoihin. Luettelon on pysyttävä 

avoimena ja ei-tyhjentävänä. 

 

5. Ulkomaisten sijoitusten sekä turvallisuuden ja yleisen järjestyksen välinen yhteys 

 

Ulkomaisten sijoitusten sekä turvallisuuden ja yleisen järjestyksen välinen yhteys ei saa 

rajoittua siihen, että otetaan huomioon vain kolmannen maan hallituksen harjoittama 

määräysvalta, vaan sitä on laajennettava asiayhteyteen ja olosuhteisiin, joissa investointi 

tehdään tai on tehty, mukaan lukien alan avoimuuden taso ulkomaisen sijoittajan 

alkuperämaassa. Vaikka nämä eivät ole seurantaa koskevia kriteereitä, ne ovat tietoja, jotka 

helpottavat päätöksentekoa. 

 

II EHDOTUKSEN SISÄLTÖ 

Ehdotettu mekanismi ei korvaa jäsenvaltioiden päätösvaltaa, joka koskee niiden alueilla 

tehtäviä sijoituksia. Ehdotuksella pyritään ennen kaikkea perustamaan unionin tasoinen 

tiedonvaihtomekanismi.  

Euroopan unionin vahvuutena muilla aloilla on kerätyn tiedon laatu. Jäsenvaltioiden ja 

sijoittajien väliset yhteydet ovat vastaisuudessa entistä säännöllisempiä ja luovat 

luottamussuhteita tämän avoimuuden ansiosta. 

Jäsenvaltio, jolla on aina suvereeni päätösvalta sen alueella tehtävien sijoitusten suhteen, voi 

näin käyttää haluamallaan tavalla jäsenvaltioiden ja/tai komission tietoja, tiedustelutietoja, 

kysymyksiä tai analyysejä tehdäkseen itsenäisesti päätöksensä sijoituksen sallimisesta, 

kieltämisestä tai ennen kaikkea sen muuttamisesta tilapäisten tai liitännäistoimenpiteiden 

avulla.  

On selvää, että tietyt yrityksen tai sijoittajan ja jäsenvaltion välillä toimitetut tiedot voivat olla 

erittäin luottamuksellisia, ja siksi on tarpeen ilmaista, että jäsenvaltioiden ja komission on 

taattava tietojen mahdollisimman korkeatasoinen suoja. 

 

 

Yleisimpänä sääntönä on edelleen ennakkotarkastus, joka tehdään ennen sijoituksen lopullista 

toteuttamista. Tämä tuo ennustettavuutta yritykselle, joka haluaa kuulla kansallisia 

viranomaisia ennen sijoituksen tekemistä, mutta myös valtiolle, joka voi ennakoida sen 

vaikutuksia. 

Tämän saavuttamiseksi sijoituksen jälkikäteen tai viran puolesta tehtävä tarkastus on tarpeen 

joissakin valtioissa, kuten Saksassa, jotta seuranta olisi tehokkaampaa. Varsinkin, jos on 

tapahtunut sääntöjen kiertämistä.  

On selvää, että tiedonvaihtojärjestelmässä tietojen laatu ja nopeus ovat etusijalla. Ja 

seurantamekanismin avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa kaikilta osin. 

On myös otettava huomioon, että joillakin jäsenvaltioilla ei ole tätä mekanismia eikä 

ehdotuksessa edellytetä niiden perustamista. On kuitenkin helpotettava tiedonvaihtoa 

järjestelmässä, ja tällaisen mekanismin omistamista voidaan pitää lisäarvona. 

Esittelijä katsoo, että yhteyspiste, jolla ei ole riittävää institutionaalista perustaa, ei pysty 

täyttämään tavoitteita, jotka koskevat tämän mekanismin moitteetonta toimintaa unionin 

tasolla. Olisi esimerkiksi tarpeellista, että yhteyspiste voi koordinoida toimiaan tehokkaasti 

muiden yhteyspisteiden kanssa, ja siksi jäsenvaltiolla, jolla ei ole seurantamekanismia, olisi 
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oltava mahdollisuus pyytää komissiolta tai jäsenvaltioilta lausuntoa siten, että tietojen 

luottamuksellisuus säilytetään.  

 

Tämän uuden mekanismin perustaminen luo odotuksia. Esittelijä katsoo, että on 

asianmukaista ennakoida mekanismin seurantaa ja parantamista, joka tehdään asetuksen 

tarkistamisen yhteydessä kolme vuotta asetuksen voimaantulosta. 

 

Mahdollisuus hakea kansallisilta viranomaisilta tai kansallisessa tuomioistuimessa 

muutosta seurantaa koskeviin päätöksiin on varmistettava, samalla kun turvataan 

jäsenvaltion oikeusjärjestys. 

III TOIMIELINTEN ROOLI 

Neuvosto 

Jäsenvaltioilla on keskeinen asema tässä mekanismissa. Komission perustama ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa koskeva koordinointiryhmä aloittaa työnsä ennen 

asetusehdotuksen lopullista hyväksymistä. Esittelijä katsoo, että koordinointiryhmän 

toimintaa ja roolia on täsmennettävä. Euroopan parlamentin läsnäolo tarkkailijana olisi etu. 

Esittelijä haluaa kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä, jotta jäsenvaltioissa 

voidaan perustaa tehokkaita mekanismeja. 

Euroopan komissio 

Komissiolla olisi analysointivaltuudet mutta ei päätöksentekovaltaa ja se toimisi eräänlaisena 

tiedonvälittäjänä. 

 

Esittelijän mielestä sillä on tasapainoinen rooli asetusehdotuksessa. On kuitenkin tarpeen 

täsmentää kaksi asiaa: tiettyjä sijoituksia koskevien komission lausuntojen sisältö ja laatu.  

Komission lausuntojen on ulotuttava sijoitusta pidemmälle ja tuotava todellista lisäarvoa 

siten, että niissä otetaan huomioon kolmannen valtion valtiotukien kautta harjoittama 

vaikutusvalta tai annetaan tietoa sijoittajayrityksen alkuperämaan avoimuuden tasosta. 

Niinpä kun otetaan huomioon tiettyjen sijoitusten strateginen merkitys, on todettava, että 

komission asetusehdotuksesta puuttuu yksi skenaario. Tapauksissa, joissa komissio ja 

vähintään kolmannes jäsenvaltioista ilmaisevat huolensa jostakin sijoituksesta, viimeksi 

mainitut ja jäsenvaltio, johon sijoitus on tehty, on tehtävä yhteistyötä vaihtoehtoisen ratkaisun 

löytämiseksi. 

 

On perusteltua, että komissio seuraa liitteessä viitteellisesti luetteloituja unionin hankkeita, 

koska sillä on jo nyt tärkeä rooli niiden organisoinnissa, rahoituksessa ja seurannassa. 

 

On siis ennakoitava siirretyn säädösvallan käyttäminen, jotta komissio voi päivittää hankkeita 

tai ohjelmia koskevan ei-tyhjentävän luettelon. 

Euroopan parlamentti 

Euroopan parlamentilla on oltava oikeus tehdä huomautuksia jäsenvaltioiden laatimista 

vuosikertomuksista, jotka koskevat niiden mekanismien käyttöä, tai jos jäsenvaltiolla ei ole 

mekanismia, niiden ulkomaisten sijoitusten tilannetta, jolloin parlamentilla on myös 

aloitteentekijän rooli. Näin voidaan auttaa jäsenvaltioita, jotka haluavat perustaa mekanismin, 

mutta osallistua myös kyseessä olevan unionin mekanismin tarkistamiseen. 

Euroopan parlamentin jäsenten on vaikutettava osaltaan unionin etujen turvaamiseen. Olisi 
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harkittava sellaisen säännön vahvistamista, jonka mukaan parlamentti voi vaatia komissiolta 

lausuntoa ulkomaisesta sijoituksesta. Koska tällainen lausunto on luottamuksellinen, 

parlamentti saisi komissiolta vain vahvistuksen siitä, että lausunto on todella annettu.  
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25.4.2018 

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansainvälisen kaupan valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta 

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

Valmistelija: Reinhard Bütikofer 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija kannattaa jäsenvaltioiden ja komission harjoittamaan Euroopan unioniin tulevien 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamista koskevan 

asetusehdotuksen yleisiä tavoitteita ja tärkeimpiä osatekijöitä. Vaikka ulkomaiset suorat 

sijoitukset merkitsevät usein unionin taloudelle tilaisuutta, tiettyjen sijoitusten salliminen 

saattaa toisinaan aiheuttaa riskin unionin ja jäsenvaltioiden turvallisuudelle ja yleiselle 

järjestykselle. 

Unioni ei suinkaan esiinny yhtenä rintamana käsitellessään Euroopassa tehtäviä ulkomaisia 

sijoituksia, joten lähentymisen sujuvoittaminen mahdollisuuksien mukaan on ratkaiseva 

ensiaskel muodostettaessa vakaata ja täydentävää kantaa unionin tasolla. Tällöin unioni voi 

reagoida yhteisesti nopeasti kehittyvään ja yhä monimutkaisemmaksi käyvään 

sijoitusympäristöön, samalla kun unioni asettuu samalle viivalle kuin ne muut 

maailmanlaajuiset kauppa- ja sijoituskumppanit, jotka jo soveltavat mekanismeja ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaan.  

Täysin toimivan koordinointijärjestelmän käyttöön ottaminen koko EU:ssa on kuitenkin 

pitkän aikavälin pyrkimys, koska nyt jäsenvaltiot soveltavat erilaisia lähestymistapoja, eikä 

joillain niistä ole minkäänlaisia seurantamekanismeja. Valmistelija kannattaa siksi komission 

ehdotuksessa esitettyä ajatusta siitä, että tällaisen seurantamekanismin käyttöön ottamisen 

olisi oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista, kun taas tällaista valvontaa jo nyt harjoittavat maat 

voisivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Valmistelija katsoo myös, että tiedotusprosesseja on 

hiottava, samalla kun vähennetään kaikkien jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta. 

Tarkistuksiin ja selvennysehdotuksiin kuuluu seuraavaa: 

 selvennetään ulkomaisen sijoittajan määritelmää omistajuuden ja tehokkaan valvonnan 
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suhteen, koska yrityksen sijainti ei välttämättä osoita, mistä sijoitus on itse asiassa 

peräisin 

 laajennetaan OECD-maiden käyttöön ottamien valvontajärjestelmien mukaisesti 

viitteellistä luetteloa elintärkeistä teknologian ja infrastruktuurin aloista, jotka voidaan 

ottaa huomioon ja joilla mahdolliset ulkomaiset suorat sijoitukset saattavat vaikuttaa 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen  

 mahdollistetaan Yhdysvaltojen nykyisen järjestelmän antaman esimerkin mukaisesti se, 

että ammattiliitot voivat aktivoida jäsenvaltioiden ja komission seurantamekanismit 

 annetaan Euroopan parlamentille mahdollisuus pyytää yhteistyömekanismin 

käynnistämistä unionin edun mukaisia hankkeita ja ohjelmia varten 

 varmistetaan, että komissio valvoo unionin edun mukaisia hankkeita ja ohjelmia, joita 

rahoitetaan sekä nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä että tulevista 

monivuotisista rahoituskehyksistä 

 rajataan tällaisten kehysten mahdollista väärin- tai hyväksikäyttöä varmistamalla, että 

jäsenvaltiot esittävät perustelut sille, miten toiseen jäsenvaltioon tehtäväksi suunniteltu 

sijoitus todennäköisesti vaikuttaa niiden turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, sekä 

tehostamalla komission tehtävien koordinointia  

 perustetaan sijoitusten seurannan koordinointiryhmä, jossa seurantamekanismia 

soveltavat jäsenvaltiot vaihtavat tietoja ja näkemyksiä käynnissä olevasta 

jäsenvaltioiden ja komission harjoittamasta valvonnasta  

 vähennetään jäsenvaltioille asetettuja tiedottamisvaatimuksia ja edellytetään 

raportointivaatimusten täyttämistä kolmen vuoden välein kahden vuoden kuluttua 

asetuksen voimaantulosta. 

TARKISTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Unionissa ja jäsenvaltioissa on 

avoin investointiympäristö, joka on kirjattu 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, 

jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja sisällytetty 

(2) Unionissa ja jäsenvaltioissa on 

avoin investointiympäristö, joka on kirjattu 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, 

jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja sisällytetty 
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unionin ja sen jäsenvaltioiden tekemiin 

kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka 

koskevat ulkomaisia suoria sijoituksia. 

unionin ja sen jäsenvaltioiden tekemiin 

kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka 

koskevat ulkomaisia suoria sijoituksia. 

Tämän avoimuuden vuoksi unionin olisi 

vaalittava tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä suhteissa kolmansiin 

maihin. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Useissa jäsenvaltioissa tai 

kolmansissa maissa käytössä olevat 

seurantamekanismit eivät koskaan 

muodosta estettä ulkomaisille suorille 

sijoituksille, edellyttäen että ne ovat 

tiedossa, ennakoitavia eivätkä viivytä 

liikaa sijoitusten toteuttamista. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) On tärkeää tarjota oikeusvarmuus ja 

varmistaa EU:n laajuinen koordinointi ja 

yhteistyö perustamalla puitteet unioniin 

tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamista varten turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tällä ei rajoiteta kansallisen turvallisuuden 

ylläpitämiseen liittyvää jäsenvaltioiden 

yksinomaista vastuuta. 

(7) On tärkeää tarjota oikeusvarmuus ja 

pyrkiä EU: n laajuiseen yhteistyöhön 

perustamalla puitteet unioniin tulevien 

ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamista 

varten turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, kun asia 

vaikuttaa strategisiin etuihin, joihin 

kuuluvat muun muassa keskeiset 

kehitystä vauhdittavat teknologiat, 

strategiset voimavarat, strategiset ja 

arkaluonteiset tiedot. Tällä ei rajoiteta 

kansallisen turvallisuuden tai yleisen 

järjestyksen ylläpitämiseen liittyvää 

jäsenvaltioiden yksinomaista vastuuta. 

 

Tarkistus  4 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Arvioitaessa ulkomaisten suorien 

sijoitusten seurantamekanismia on 

tärkeää varmistaa sisämarkkinoiden 

asianmukainen toiminta toimilla, jotka 

estävät verojen ja palkkojen 

alentamiskilpailun yritysten ja 

jäsenvaltioiden välillä ja palkitsevat 

yhteiskunnallisesti vastuulliset yritykset, 

jotka varmistavat hankintapolitiikassaan 

työpaikkojen ja kohtuullisen palkan 

säilymisen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

keinot puuttua turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyviin riskeihin kattavalla 

tavalla ja mukautua muuttuviin 

olosuhteisiin niin, että samalla säilytetään 

tarvittava joustavuus, jotta jäsenvaltiot 

voivat seurata ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ottaen huomioon 

yksilölliset tilanteet ja kansalliset 

olosuhteet. 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

keinot puuttua turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyviin riskeihin kattavalla 

tavalla ja mukautua maailmanlaajuisen 

kaupan muuttuviin olosuhteisiin niin, että 

samalla turvataan kaikilta osin 

jäsenvaltioiden oikeudet seurata 

ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä, joihin kuuluvat muun 

muassa strategiset edut, keskeiset 

kehitystä vauhdittavat teknologiat, 

strategiset voimavarat sekä strategiset ja 

arkaluonteiset tiedot, ja ottaen huomioon 

yksilölliset tilanteet ja kansalliset 

olosuhteet. Puitteiden olisi myös autettava 

sellaisia jäsenvaltioita, joilla ei vielä ole 

seurantamekanismia, kehittämään 

sellainen. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Puitteissa olisi katettava laaja 

joukko sijoituksia, joilla luodaan tai 

pidetään yllä pysyviä ja suoria yhteyksiä 

kolmansista maista tulevien sijoittajien ja 

jäsenvaltioissa taloudellista toimintaa 

harjoittavien yritysten välillä. 

(9) Puitteissa olisi katettava laaja 

joukko sijoituksia, joilla luodaan tai 

pidetään yllä pysyviä ja suoria yhteyksiä 

kolmansista maista tulevien sijoittajien ja 

jäsenvaltioissa taloudellista toimintaa 

harjoittavien yritysten välillä, sikäli kuin 

kyseiset sijoitukset kytkeytyvät 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Määrittäessään ulkomaisten suorien 

sijoitusten vaikutusta turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen jäsenvaltioiden ja 

komission olisi voitava ottaa huomioon 

kaikki asiaan liittyvät tekijät, mukaan 

luettuna vaikutukset kriittiseen 

infrastruktuuriin ja teknologiaan, myös 

kehitystä vauhdittavaan keskeiseen 

teknologiaan, ja kriittisiin 

tuotantopanoksiin, jotka ovat keskeisiä 

turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 

säilymisen kannalta ja joiden 

vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 

merkittävää vaikutusta johonkin 

jäsenvaltioon tai unioniin. Tältä osin 

jäsenvaltioiden ja komission pitäisi myös 

pystyä ottamaan huomioon, onko 

ulkomainen sijoittaja suoraan tai välillisesti 

(esimerkiksi merkittävän rahoituksen, 

myös tukien, kautta) kolmannen maan 

hallituksen määräysvallassa. 

(12) Määrittäessään ulkomaisten suorien 

sijoitusten vaikutusta turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen jäsenvaltioiden ja 

komission olisi voitava ottaa huomioon 

kaikki asiaan liittyvät tekijät, mukaan 

luettuna vaikutukset kriittiseen 

infrastruktuuriin ja kriittiseen 

teknologiaan, myös kehitystä 

vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan, ja 

tuotantopanoksiin tai arkaluonteisiin 

tietoihin, jotka ovat keskeisiä 

turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 

säilymisen kannalta ja joiden 

vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 

merkittävää vaikutusta johonkin 

jäsenvaltioon tai unioniin. Tältä osin 

jäsenvaltioiden ja komission pitäisi myös 

pystyä ottamaan huomioon, onko 

ulkomainen sijoittaja suoraan tai välillisesti 

kolmannen maan hallituksen tai 

hallintoelinten omistama, ylläpitämä tai 

muutoin niiden määräysvallassa ja/tai 

harjoittaako se valtiojohtoista 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

politiikkaa saavuttaakseen strategisia 
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teollisia tavoitteita, mitä tuetaan 

merkittävällä rahoituksella ja 

merkittävillä tuilla tai kolmannen maan 

hallituksen tai valtion omistaman 

rahoituslaitoksen laajamittaisella 

luototustoiminnalla. Komissio voi 

ulkomaista suoraa sijoitusta seuratessaan 

arvioida myös erityiseen keskeiseen 

taitotietoon tai teknologiaan kohdistuvia 

vaikutuksia, jotka saattavat olla 

merkittäviä talouden turvallisuudelle 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Olisi perustettava mekanismi, joka 

antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä 

yhteistyötä ja antaa toisilleen apua, jos 

yhteen jäsenvaltioon tehty ulkomainen 

suora sijoitus voi vaikuttaa muiden 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen. Jäsenvaltioiden pitäisi voida 

esittää huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

riippumatta siitä, onko huomautuksia 

esittävillä jäsenvaltioilla tai niillä 

jäsenvaltioilla, joihin sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, käytössä 

seurantamekanismi tai seuraavako ne 

sijoitusta. Jäsenvaltioiden esittämät 

huomautukset olisi toimitettava myös 

komissiolle. Komissiolla pitäisi myös olla 

mahdollisuus tapauksen mukaan antaa 

lausunto jäsenvaltiolle, johon sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

riippumatta siitä, onko kyseisellä 

jäsenvaltiolla käytössä 

seurantamekanismi tai seuraako se 

sijoitusta, ja riippumatta siitä, ovatko 

muut jäsenvaltiot toimittaneet 

huomautuksia. 

(14) Olisi perustettava mekanismi, joka 

antaa jäsenvaltioille ja komissiolle 

mahdollisuuden tehdä yhteistyötä 

avoimella tavalla ja antaa toisilleen apua, 

jos yhteen jäsenvaltioon tehty ulkomainen 

suora sijoitus voi vaikuttaa muiden 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen. Jäsenvaltioiden, joiden 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

toisessa jäsenvaltiossa toteutettava suora 

ulkomainen sijoitus saattaa vaikuttaa, 

pitäisi voida esittää huomautuksia 

komissiolle. Komission olisi tämän 

jälkeen toimitettava kaikki huomautukset 

jäsenvaltiolle, johon sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi, sekä kaikille muille 

asianomaisille jäsenvaltioille. Komissiolla 

olisi myös oltava mahdollisuus tapauksen 

mukaan antaa lausunto jäsenvaltiolle, 

johon sijoitus on suunniteltu tehtäväksi. 

Komissio voi vastaanotettujen 

huomautusten perusteella pyytää 

keskustelemaan asiasta sijoitusten 

seurannan koordinointiryhmässä. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Lisäksi komissiolla pitäisi olla 

mahdollisuus seurata turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat unionin etua 

koskeviin hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin 

komissiolla olisi käytössään väline, jolla se 

voi suojata hankkeita ja ohjelmia, jotka 

palvelevat unionin etua kokonaisuudessaan 

ja joilla on merkittävä vaikutus sen 

talouskasvuun, työllisyyteen ja 

kilpailukykyyn. Erityisesti olisi otettava 

huomioon hankkeet tai ohjelmat, joihin 

liittyy merkittävää EU:n rahoitusta tai jotka 

on perustettu kriittistä infrastruktuuria tai 

teknologiaa tai kriittisiä tuotantopanoksia 

koskevalla unionin lainsäädännöllä. 

Selkeyden parantamiseksi liitteessä olisi 

esitettävä viitteellinen luettelo unionin etua 

koskevista hankkeista tai ohjelmista, joihin 

liittyviin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin 

komissio voi kohdistaa seurantaa. 

(15) Lisäksi komission olisi seurattava 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ulkomaisia suoria 

sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 

hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin komissiolla 

ja jäsenvaltioilla olisi käytössään väline, 

jolla se voi suojata hankkeita ja ohjelmia, 

jotka palvelevat unionin etua 

kokonaisuudessaan ja joilla on merkittävä 

vaikutus sen talouskasvuun, työllisyyteen 

ja kilpailukykyyn. Erityisesti olisi otettava 

huomioon hankkeet tai ohjelmat, joihin 

liittyy merkittävää EU:n rahoitusta tai jotka 

on perustettu kriittistä infrastruktuuria tai 

teknologiaa tai kriittisiä tuotantopanoksia 

koskevalla unionin lainsäädännöllä. 

Selkeyden parantamiseksi liitteessä olisi 

esitettävä luettelo unionin etua koskevista 

hankkeista tai ohjelmista, joihin liittyviin 

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin komissio 

voi kohdistaa seurantaa. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, 

sillä pitäisi olla mahdollisuus osoittaa 
kohtuullisessa määräajassa lausunto 

jäsenvaltioille, joihin tällainen sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava 

mahdollisimman tarkasti huomioon 

(16) Jos komissio tai useampi kuin yksi 

jäsenvaltio katsoo, että ulkomainen suora 

sijoitus todennäköisesti vaikuttaa unionin 

etua koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä, sen olisi osoitettava 

kohtuullisessa määräajassa lausunto 

jäsenvaltioille, joihin tällainen sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 

lausunto ja annettava SEU-sopimuksen 
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lausunto ja annettava komissiolle selitys, 

jos ne eivät noudata sen lausuntoa, SEU-

sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätyn 

vilpittömän yhteistyön periaatteen 

mukaisesti. Komissiolla olisi myös oltava 

mahdollisuus pyytää näiltä jäsenvaltioilta 

tietoja, joita se tarvitsee tällaisen 

sijoituksen seurantaa varten. 

4 artiklan 3 kohdassa määrätyn vilpittömän 

yhteistyön periaatteen mukaisesti 

komissiolle selitys, jos ne poikkeavat sen 

lausunnosta. Komissiolla olisi myös oltava 

mahdollisuus pyytää näiltä jäsenvaltioilta 

tietoja, joita se tarvitsee tällaisen 

sijoituksen seurantaa varten. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta voidaan helpottaa yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden kanssa ja 

komission harjoittamaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa, 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanismiensa soveltamisesta 

säännöllisesti. Samasta syystä myös 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, olisi raportoitava 

alueellaan tehdyistä ulkomaisista suorista 

sijoituksista käytettävissään olevien 

tietojen perusteella. 

(17) Jotta voidaan helpottaa yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden kanssa ja 

komission harjoittamaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa, 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanismiensa soveltamisesta 

säännöllisesti. Myös jäsenvaltioiden, joilla 

ei ole seurantamekanismia, olisi kuitenkin 

raportoitava vuosittain alueellaan tehdyistä 

ulkomaisista suorista sijoituksista, kun ne 

liittyvät unionin etuja koskeviin 

hankkeisiin ja ohjelmiin. Kaikkia 

raportointivelvoitteita olisi sovellettava ... 

päivästä ...kuuta ... [kahden vuoden 

kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta]. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Tätä varten on tärkeää varmistaa 

vähimmäistason tiedot ja koordinointi 

kaikissa jäsenvaltioissa niiden ulkomaisten 

suorien sijoitusten osalta, jotka kuuluvat 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

(18) Tätä varten on tärkeää varmistaa 

jäsenvaltioiden välinen vähimmäistason 

tiedonvaihto ja koordinointi kaikissa 

jäsenvaltioissa niiden ulkomaisten suorien 

sijoitusten osalta, jotka kuuluvat tämän 
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Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

olisi asetettava tällaiset tiedot saataville 

muiden jäsenvaltioiden tai komission 

pyynnöstä. Asiaankuuluvia tietoja ovat 

esimerkiksi ulkomaisen sijoittajan 

omistusrakenne ja suunnitellun tai tehdyn 

sijoituksen rahoitus, mukaan luettuna 

mahdollisuuksien mukaan tiedot 

kolmansien maiden myöntämistä tuista. 

asetuksen soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden, 

joihin ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, olisi 

asetettava nämä tiedot saataville 

jäsenvaltioiden, komission tai sijoitusten 

seurannan koordinointiryhmän 
pyynnöstä. Asiaankuuluvia tietoja ovat 

esimerkiksi ulkomaisen sijoittajan 

omistusrakenne ja suunnitellun tai tehdyn 

sijoituksen rahoitus, mukaan luettuna tiedot 

kolmansien maiden myöntämistä tuista. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Viestintää ja yhteistyötä 

jäsenvaltioiden ja unionin tasolla olisi 

vahvistettava perustamalla ulkomaisen 

suorien sijoitusten seurantaa käsitteleviä 

yhteyspisteitä kuhunkin jäsenvaltioon. 

(19) Viestintää ja yhteistyötä 

jäsenvaltioiden ja unionin tasolla olisi 

vahvistettava perustamalla ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa käsitteleviä 

yhteyspisteitä kuhunkin jäsenvaltioon sekä 

perustamalla sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmä. Ryhmässä olisi oltava 

jäsenvaltioiden edustajia, sen 

puheenjohtajana olisi oltava komission 

edustaja, se voi toimia keskustelujen ja 

tiedonvaihdon foorumina ja parantaa 

yhteistyötä ja koordinointia ja sillä 

voidaan antaa keskinäistä apua 

ulkomaisten suorien sijoitusten suhteen. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua 

asetuksen voimaantulosta. Jos 

kertomuksessa ehdotetaan asetuksen 

(21) Komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta 

viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [neljän 

vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja sen jälkeen viiden 
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säännösten muuttamista, siihen voidaan 

tarpeen mukaan liittää 

lainsäädäntöehdotus. 

vuoden välein. Jos kertomuksessa 

ehdotetaan asetuksen säännösten 

muuttamista, siihen voidaan tarpeen 

mukaan liittää lainsäädäntöehdotus. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Ulkomaisia suoria sijoituksia 

koskevien unionin edun mukaisten 

hankkeiden tai ohjelmien päivittämiseksi 

komissiolle olisi SEUT-sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 

antaa säädöksiä 3 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetusta ja liitteessä I olevasta 

unionin etuja koskevien hankkeiden ja 

ohjelmien luettelon tarkistamisesta. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 

että nämä kuulemiset toteutetaan 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 _______________________ 

 1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 
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Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä asetuksella perustetaan puitteet 

unioniin tulevien ulkomaisten suorien 

sijoitusten seurannalle, jota jäsenvaltiot ja 

komissio harjoittavat turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tällä asetuksella perustetaan puitteet 

unioniin tulevien ulkomaisten suorien 

sijoitusten seurannalle, jota jäsenvaltiot 

harjoittavat turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, ja 

vahvistetaan komission rooli kyseisissä 

puitteissa.  

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä tai 

yritystä, joka aikoo tehdä tai on tehnyt 

ulkomaisen suoran sijoituksen; 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä tai 

yritystä, joka on kolmannen maan 

kansalaisten tosiasiallisessa 

määräysvallassa tai omistama ja joka 

aikoo tehdä tai on tehnyt ulkomaisen 

suoran sijoituksen; 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. ’kolmannen maan yrityksellä’ 

yritystä, joka on muodostettu tai muutoin 

organisoitu jonkin kolmannen maan lakien 

mukaisesti. 

6. ’kolmannen maan yrityksellä’ 

yritystä, joka on muodostettu tai muutoin 

organisoitu jonkin kolmannen maan lakien 

mukaisesti, tai yritystä, joka on 

kolmannen maan kansalaisten 

tosiasiallisessa määräysvallassa tai 

omistama. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä mekanismeja 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamiseksi turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä tässä 

asetuksessa vahvistetuin edellytyksin ja 

tämän asetuksen ehtojen mukaisesti. 

1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä mekanismeja 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamiseksi yleiseen järjestykseen tai 

turvallisuuteen liittyvistä syistä tässä 

asetuksessa vahvistetuin edellytyksin ja 

tämän asetuksen ehtojen mukaisesti. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi seurata 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ulkomaisia suoria 

sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin.  

2. Komissio seuraa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, joiden 

katsotaan vaikuttavan unionin etua 

koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

merkittävä määrä tai osuus EU:n rahoitusta 

tai jotka kuuluvat kriittistä infrastruktuuria 

tai teknologiaa tai kriittisiä 

tuotantopanoksia koskevan unionin 

lainsäädännön piiriin. Liitteessä 1 on 

viitteellinen luettelo hankkeista ja 

ohjelmista, jotka koskevat unionin etua. 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

ja tulevien monivuotisten 

rahoituskehysten mukaisesti merkittävä 

määrä tai osuus EU:n rahoitusta tai jotka 

kuuluvat kriittistä infrastruktuuria tai 

teknologiaa tai kriittisiä tuotantopanoksia 

koskevan unionin lainsäädännön piiriin. 

Liitteessä I on luettelo hankkeista ja 

ohjelmista, jotka koskevat unionin etua. 
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Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä liitteessä I lueteltujen 

hankkeiden ja ohjelmien muuttamiseksi. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Edellä 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut 

yhteistyömekanismit voidaan aktivoida 

vasta kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 

seurantamekanismiensa aktivoimisesta. 

Yhteistyömekanismeja ei voida missään 

tapauksessa aktivoida tehtyjä sijoituksia 

varten, jos jäsenvaltiot seuraavat 

ainoastaan tehtäväksi suunniteltuja 

sijoituksia. Yhteistyömekanismit voidaan 

aktivoida tehtyjä sijoituksia varten 

ainoastaan poikkeustapauksissa ja jos 

jäsenvaltioilla ja komissiolla on 

perusteltua syytä olettaa, että jokin 

10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tieto on 

muuttunut, ja ainoastaan tapauksissa, 

joissa sijoitukset on tehty tämän asetuksen 

voimaantulon jälkeen. Kun 9 artiklassa 

tarkoitettu yhteistyömekanismi 

aktivoidaan sellaisissa jäsenvaltioissa 

tehtyihin sijoituksiin, joilla ei ole 

seurantamekanismia, tehtyjä sijoituksia 

voidaan käsitellä ainoastaan 

12 a artiklassa tarkoitetussa sijoitusten 

seurannan koordinointiryhmässä. 
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Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Seuratessaan ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä jäsenvaltiot ja komissio 

voivat ottaa huomioon mahdolliset 

vaikutukset muun muassa seuraaviin: 

Seuratessaan ulkomaisia suoria sijoituksia 

yhden tai useamman jäsenvaltion 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

taikka unionin etua koskeviin hankkeisiin 

tai ohjelmiin liittyvistä syistä jäsenvaltiot 

ja komissio voivat ottaa huomioon 

mahdolliset vaikutukset muun muassa 

seuraaviin: 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen infrastruktuuri, mukaan 

luettuna energia-, liikenne-, viestintä-, 

tietojentallennus-, avaruus- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet; 

– kriittinen ja strateginen 

infrastruktuuri, mukaan luettuna energia-, 

vesi-, liikenne-, viestintä-, ja 

tiedotusväline-, tietojentallennus-, avaruus- 

terveyspalvelu-, tutkimus- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet ja turvallisuus- ja 

puolustusinfrastruktuuri; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen teknologia, mukaan 

luettuna tekoäly-, robotiikka-, puolijohdin-

, kyberturvallisuus-, avaruus- tai 

ydinteknologia ja teknologia mahdollisiin 

kaksikäyttösovelluksiin; 

– kriittinen ja strateginen teknologia, 

mukaan luettuna tekoäly-, robotiikka- ja 

puolijohdinteknologia, kehittyneet 

materiaalit, nanoteknologia, 

bioteknologia, lääketieteen teknologia, 
teknologia mahdollisiin 

kaksikäyttösovelluksiin, 

kyberturvallisuusteknologia, 
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ilmailutekniikka sekä puolustus-, 

avaruus- tai ydinteknologia;  

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittisten tuotantopanosten 

toimitusvarmuus; tai 

– kriittisten tuotantopanosten ja 

harvinaisten ja strategisten aineiden 

toimitusvarmuus; tai 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– arkaluonteisten tietojen saaminen 

tai kyky hallita arkaluonteisia tietoja. 

– arkaluonteisen datan ja tietojen 

saaminen tai kyky hallita arkaluonteista 

dataa ja tietoja. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltiot ja komissio voivat ottaa 

huomioon, onko ulkomainen sijoittaja 

kolmannen maan hallituksen 

määräysvallassa, mukaan luettuna 

merkittävän rahoituksen kautta. 

Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltiot ja komissio ottavat huomioon, 

onko ulkomainen sijoittaja kolmannen 

maan hallituksen tai valtion elinten 

välittömässä tai välillisessä 

määräysvallassa ja/tai harjoittaako se 

valtiojohtoista ulkomaisten suorien 

sijoitusten politiikkaa saavuttaakseen 

strategisia teollisia tavoitteita, mitä 

tuetaan merkittävällä rahoituksella ja 

merkittävillä tuilla tai kolmannen maan 

hallituksen tai valtion omistaman 
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rahoituslaitoksen laajamittaisella 

luototustoiminnalla. Komissio voi 

ulkomaista suoraa sijoitusta seuratessaan 

arvioida myös erityiseen keskeiseen 

taitotietoon tai teknologiaan kohdistuvia 

vaikutuksia, jotka saattavat olla 

merkittäviä talouden turvallisuudelle 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden 

seurantamekanismien on oltava avoimet, 

eikä niissä saa syrjiä joitakin kolmansia 

maita. Jäsenvaltioiden on erityisesti 

vahvistettava seurannan käynnistävät 

olosuhteet, seurannan perusteet sekä 

sovellettavat yksityiskohtaiset 

menettelysäännöt. 

1. Jäsenvaltioiden 

seurantamekanismien on oltava avoimet, 

eikä niissä saa syrjiä joitakin kolmansia 

maita. Jäsenvaltioiden on erityisesti 

vahvistettava seurannan käynnistävät 

olosuhteet, seurannan perusteet sekä 

seurantaan ja seurantapäätöksiin 

sovellettavat yksityiskohtaiset 

menettelysäännöt. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

määräajat seurantaa koskevien päätösten 

antamiselle. Tällaisten määräaikojen olisi 

oltava sellaiset, että jäsenvaltiot voivat 

ottaa huomioon 8 artiklassa tarkoitetut 

jäsenvaltioiden huomautukset ja 8 ja 9 

artiklassa tarkoitetun komission lausunnon. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

määräajat seurantaa koskevien päätösten 

antamiselle ja asetettava ne julkisesti 

saataville. Tällaisten määräaikojen olisi 

oltava sellaiset, että jäsenvaltiot voivat 

ottaa huomioon 8 artiklassa tarkoitetut 

jäsenvaltioiden huomautukset ja 8 ja 9 

artiklassa tarkoitetun komission lausunnon. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Asianomaisten ulkomaisten 

sijoittajien ja yritysten toimittamat 

luottamukselliset tiedot, mukaan luettuna 

kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, on 

suojattava. 

3. Asianomaisten ulkomaisten 

sijoittajien ja yritysten toimittamat 

luottamukselliset tiedot, mukaan luettuna 

kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, on 

suojattava asianmukaisesti. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden ilmoitukset 

seurantamekanismeista ja vuosittainen 

raportointi 

Jäsenvaltioiden ilmoitukset 

seurantamekanismeista ja raportointi 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle olemassa olevista 

seurantamekanismeistaan viimeistään [...] 

(30 päivää tämän asetuksen 

voimaantulosta). Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle olemassa olevan 

seurantamekanismin muutoksista tai 

uusista hyväksytyistä 

seurantamekanismeista 30 päivän kuluessa 

kyseisen seurantamekanismin 

voimaantulosta. 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle olemassa olevista 

seurantamekanismeistaan viimeistään ... 

päivänä ...kuuta ... [30 päivää tämän 

asetuksen voimaantulosta]. Jäsenvaltioiden 

on ilmoitettava komissiolle olemassa 

olevan seurantamekanismin muutoksista tai 

uusista hyväksytyistä 

seurantamekanismeista 30 päivän kuluessa 

kyseisen seurantamekanismin 

voimaantulosta tai voimassa olevaan 

mekanismiin tehdyistä muutoksista. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät 

voimassa seurantamekanismeja, on 

toimitettava komissiolle vuosikertomus 

seurantamekanismin soveltamisesta. 

Kertomukseen on sisällyttävä kultakin 

raportointikaudelta erityisesti seuraavat 

tiedot: 

2. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät 

voimassa seurantamekanismeja, on 

toimitettava komissiolle viimeistään ... 

päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden 

kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja sen jälkeen kahden 

vuoden välein kertomus 
seurantamekanismin soveltamisesta. 

Kertomukseen on sisällyttävä kultakin 

raportointikaudelta erityisesti seuraavat 

tiedot: 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) seurantapäätökset unionin etuja 

koskevista hankkeista ja ohjelmista; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) seurannan kohteena olleiden ja 

olevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

sektorit, alkuperä ja arvo. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Tarkoituksena on vähentää jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta. Nämä tiedot annetaan (8 

artiklan 1 kohdan nojalla) komissiolle, joka pystyy yhdistämään tiedot. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, on toimitettava 

komissiolle vuosikertomus, jossa 

käsitellään niiden alueella tehtyjä 

ulkomaisia suoria sijoituksia käytettävissä 

olevien tietojen perusteella. 

3. Jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, on toimitettava 

komissiolle viimeistään ... päivänä 

...kuuta ... [kahden vuoden kuluessa 

tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen 

jälkeen vuosittain kertomus, jossa 

käsitellään niiden alueella tehtyjä, unionin 

etua koskeviin hankkeisiin ja ohjelmiin 

liittyviä ulkomaisia suoria sijoituksia. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

ulkomaisista suorista sijoituksista, jotka 

ovat seurannan kohteena niiden 

seurantamekanismin puitteissa, viiden 

työpäivän kuluessa seurannan 

aloittamisesta. Seurantaa harjoittavan 

jäsenvaltion on osana näitä tietoja pyrittävä 

tapauksen mukaan ilmoittamaan, kuuluuko 

sen mielestä seurannan kohteena oleva 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

asetuksen (EY) N:o 139/2004 

soveltamisalaan. 

1. Jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

ulkomaisista suorista sijoituksista, jotka 

ovat seurannan kohteena niiden 

seurantamekanismin puitteissa, viiden 

työpäivän kuluessa seurannan 

aloittamisesta. Seurantaa harjoittavan 

jäsenvaltion on osana näitä tietoja pyrittävä 

tapauksen mukaan ilmoittamaan, kuuluuko 

sen mielestä seurannan kohteena oleva 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

asetuksen (EY) N:o 139/2004 

soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen 

jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi toimittaa 

huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen 

jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi toimittaa 

huomautuksia komissiolle. Komissio 
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ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Huomautukset on 

toimitettava samanaikaisesti komissiolle. 

kokoaa kaikki vastaanotetut 

huomautukset ja toimittaa ne 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

sekä kaikille muille jäsenvaltioille. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi antaa lausunnon, joka 

on osoitettu jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Komissio voi antaa 

lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut 

jäsenvaltiot esittäneet huomautuksia. 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi antaa lausunnon, joka 

on osoitettu jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Lausunto on 

toimitettava myös kaikille muille 

jäsenvaltioille. Komissio voi antaa 

lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut 

jäsenvaltiot esittäneet huomautuksia. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio tai jäsenvaltio, joka 

aiheellisesti katsoo, että ulkomainen suora 

sijoitus todennäköisesti vaikuttaa sen 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

voi pyytää jäsenvaltiolta, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, tietoja, jotka se 

tarvitsee 2 kohdassa tarkoitettujen 

huomautusten esittämiseksi tai 3 kohdassa 

tarkoitetun lausunnon antamiseksi. 

4. Jäsenvaltio, joka aiheellisesti 

katsoo, että ulkomainen suora sijoitus 

todennäköisesti vaikuttaa sen 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

voi pyytää komissiota antamaan 

jäsenvaltiolta, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

saadut tiedot, jotka se tarvitsee 2 kohdassa 

tarkoitettujen huomautusten esittämiseksi. 

Jäsenvaltioilla on 1 kohdassa tarkoitetun 

seurantamekanismin aktivoimista 

koskevan ilmoituksen jälkeen viisi 

työpäivää aikaa pyytää komissiolta 

kyseisiä tietoja. Komissio kokoaa kaikki 
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vastaanotetut tietopyynnöt ja toimittaa ne 

viipymättä jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, sekä muille 

jäsenvaltioille. Komissio voi myös omasta 

aloitteestaan pyytää jäsenvaltiolta, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, tietoja, jotka se 

tarvitsee 3 kohdassa tarkoitetun lausunnon 

antamiseksi. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 2 kohdan mukaiset 

huomautukset tai 3 kohdan mukaiset 

lausunnot on osoitettava sille 
jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 

viimeistään 25 työpäivän kuluessa 1 tai 4 

kohdassa tarkoitettujen tietojen 

saamisesta. Jos komissio antaa lausunnon 

muilta jäsenvaltioilta saatujen 

huomautusten jälkeen, komissiolla on 

ylimääräiset 25 työpäivää lausunnon 

antamista varten. 

5. Edellä 2 kohdan mukaiset 

huomautukset on lähetettävä komissiolle 

kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 

viimeistään 20 työpäivän kuluessa 1 tai 4 

kohdassa tarkoitettujen tietojen 

saamisesta. Komissio toimittaa 

vastaanottamansa huomautukset viiden 

työpäivän kuluessa jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Komissio antaa 3 

kohdassa tarkoitetun lausunnon 25 

työpäivän kuluessa ja, jos komissio antaa 

lausunnon muilta jäsenvaltioilta saatujen 

huomautusten jälkeen, sillä on ylimääräiset 

25 työpäivää lausunnon antamista varten. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava asianmukaisesti 

huomioon 2 kohdassa tarkoitetut muiden 

jäsenvaltioiden esittämät huomautukset ja 

6. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava asianmukaisesti 

huomioon 2 kohdassa tarkoitetut muiden 

jäsenvaltioiden esittämät huomautukset ja 

3 kohdassa tarkoitettu komission lausunto 
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3 kohdassa tarkoitettu komission lausunto. sekä 12 a artiklassa tarkoitetussa 

sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmässä esitetyt 

huomautukset. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Tässä artiklassa tarkoitettu 

jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tapahtuu 

12 artiklassa tarkoitettujen yhteyspisteiden 

kautta. 

7. Tässä artiklassa tarkoitettu 

jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tapahtuu 

12 a artiklassa tarkoitetun sijoitusten 

seurannan koordinointiryhmän 

keskustelujen avulla, jos komissio tätä 

pyytää. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komission harjoittaman seurannan 

puitteet 

Unionin etua koskevien hankkeiden tai 

ohjelmien seurannan yhteistyömekanismi 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, se 

voi antaa lausunnon, joka on osoitettu 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

1. Jos komissio tai useampi kuin yksi 

jäsenvaltio todella katsoo, että ulkomainen 

suora sijoitus vaikuttaa todennäköisesti 

unionin etua koskeviin hankkeisiin tai 

ohjelmiin yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, komissio 

antaa lausunnon, joka on osoitettu 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 
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sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Euroopan parlamentti voi 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä pyytää aktivoimaan 

seurantamekanismin unionin etua 

koskevia hankkeita ja ohjelmia varten. 

Komissio ottaa Euroopan parlamentin 

kannan huomioon mahdollisimman 

tarkasti ja antaa selvityksen, mikäli 

kantaa ei oteta huomioon. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Jos jäsenvaltio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus saattaa 

vaikuttaa todennäköisesti unionin etua 

koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin, se voi 

pyytää komissiota antamaan lausunnon 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi pyytää jäsenvaltiolta, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, tietoja, 

jotka se tarvitsee 1 kohdassa tarkoitetun 

2. Komissio voi pyytää 10 artiklassa 

tarkoitettuja lisätietoja jäsenvaltiolta, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty. Kun 

komissio pyytää tällaisia tietoja, se 



 

RR\1155168FI.docx 77/145 PE619.160v03-00 

 FI 

lausunnon antamiseksi. selittää, miten tehtäväksi suunniteltu, 

käsiteltävänä oleva tai tehty ulkomainen 

suora sijoitus vaikuttaa turvallisuuteen ja 

yleiseen järjestykseen. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio osoittaa lausuntonsa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle kohtuullisessa 

ajassa ja joka tapauksessa viimeistään 25 

työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut 2 

kohdan mukaisesti pyytämänsä tiedot. Jos 

jäsenvaltiolla on käytössä 

seurantamekanismi 3 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti ja komissio on saanut tiedot 

seurannan kohteena olevasta 

ulkomaisesta suorasta sijoituksesta 8 

artiklan 1 kohdan mukaisesti, lausunto on 

annettava viimeistään 25 työpäivän 

kuluessa näiden tietojen saamisesta. Jos 

lausunnon antamiseksi tarvitaan 

lisätietoja, 25 päivän määräajan 

laskeminen alkaa lisätietojen 

vastaanottamispäivästä. 

3. Komissio antaa lausuntonsa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle kohtuullisessa 

ajassa, jotta ulkomaista suoraa sijoitusta 

tai kansallista seurantaa ei haitattaisi 

perusteettomilla viivästyksillä, ja joka 

tapauksessa viimeistään 25 työpäivän 

kuluessa siitä, kun se on saanut 1 kohdan 

mukaisesti lausunnon antamiseksi 

tarvittavat tiedot. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komission lausunto on ilmoitettava 

muille jäsenvaltioille. 

4. Komission lausunto on ilmoitettava 

muille jäsenvaltioille. Kun komissio on 

antanut tämän artiklan mukaisen 

lausunnon, se ilmoittaa siitä Euroopan 

parlamentille osana turvallisuuteen ja 

yleiseen järjestykseen vaikuttavia suoria 

ulkomaisia sijoituksia koskevaa 

jäsenneltyä vuoropuhelua. Jäljempänä 11 

artiklan 2 kohta on otettava huomioon 
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kaikilta osin.  

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava mahdollisimman tarkasti 

huomioon komission lausunto ja 

toimitettava komissiolle selitys, jos sen 

lausuntoa ei noudateta. 

5. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava huomioon komission 

lausunto ja toimitettava komissiolle 

kirjallinen selitys, jos sen lausuntoa ei 

noudateta. Komissio toimittaa tämän 

selityksen muille jäsenvaltioille ja ottaa 

11 artiklan 2 kohdan huomioon kaikilta 

osin.  

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tietovaatimukset Tietojenvaihto 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että komission ja muiden jäsenvaltioiden 8 

artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyytämät tiedot asetetaan 

komission ja pyynnön esittäneiden 

jäsenvaltioiden saataville viipymättä. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaikki komission 8 artiklan 4 kohdan 

ja 9 artiklan 2 kohdan nojalla pyytämät 

tiedot tai sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmän pyytämät tiedot 

asetetaan saataville viipymättä, ja otettava 

huomioon tietojen arkaluonteisuus ja 

taattava niiden luottamuksellisuus. 
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Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä 

erityisesti seuraavat: 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuihin tietoihin voi sisältyä muun 

muassa seuraavaa: 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

( a) ulkomaisen sijoittajan ja sen 

yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus 

on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

omistusrakenne, mukaan luettuna tiedot 

määräysvaltaa käyttävästä osakkaasta tai 

osakkaista; 

( a) ulkomaisen sijoittajan ja sen 

yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus 

on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

omistusrakenne, mukaan luettuna tiedot 

perimmäistä määräysvaltaa käyttävästä 

osakkaasta tai osakkaista, johdosta ja 

valvontaelimistä; 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) ulkomaisen suoran sijoituksen arvo; (b) ulkomaisen suoran sijoituksen arvo 

ja arvio sen alakohtaisista vaikutuksista; 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) sijoituksen rahoitus jäsenvaltion 

käytettävissä olevien tietojen perusteella. 

(e) sijoituksen rahoitus ja rahoituksen 

lähteen laillisuus jäsenvaltion 

käytettävissä olevien tietojen perusteella. 
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Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 

tätä asetusta sovellettaessa hankittujen 

tietojen luottamuksellisuuden suojan. 

2. Jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti 

ja komissio varmistavat tätä asetusta 

sovellettaessa hankittujen tietojen, myös 

kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuuden täyden suojan. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

varten yhteyspiste, jäljempänä ’sijoitusten 

seurannan yhteyspiste’. Komissio ja muut 

jäsenvaltiot ottavat näihin sijoitusten 

seurannan yhteyspisteisiin yhteyttä kaikissa 

tämän asetuksen täytäntöönpanoon 

liittyvissä kysymyksissä. 

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurannan 

yhteyspiste, jäljempänä ’sijoitusten 

seurannan yhteyspiste’, riippumatta siitä, 

ylläpitääkö se seurantamekanismia. 

Komissio ja muut jäsenvaltiot ottavat 

näihin sijoitusten seurannan 

yhteyspisteisiin ja sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmään yhteyttä kaikissa 

tämän asetuksen täytäntöönpanoon 

liittyvissä kysymyksissä. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

12 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 Sijoitusten seurannan koordinointiryhmä 

 1.  Perustetaan sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmä, jonka 

puheenjohtajana on komission edustaja. 
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Kukin jäsenvaltio nimeää 

edustajan/asiantuntijan tähän ryhmään. 

 2.  Ryhmä voi keskustella ja vaihtaa 

tietoja kaikista ulkomaisista suorista 

sijoituksista, jotka ovat jäsenvaltioiden 

seurantamekanismien mukaisen 

seurannan kohteena ja joita varten on 

aktivoitu yhteistyömekanismi 8 tai 9 

artiklan mukaisesti, mukaan luettuna 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

koskevien parhaiden käytänteiden ja 

kokemusten jakaminen jäsenvaltioiden 

kesken. 

 3. Ryhmä voi keskustella myös 

kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät 

unionin sisäiseen ulkomaisten sijoitusten 

politiikkaan. 

 4.  Komissio voi jäsenvaltioiden 

pyynnöstä ottaa esityslistalle sijoituksia, 

jotka on suunniteltu tehtäväksi 

jäsenvaltioissa, joilla ei ole 

seurantamekanismia. 

 5.  Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille vuosikertomuksen 

sijoitusten seurannan 

koordinointiryhmän toiminnasta, 

tutkimuksista ja keskusteluista. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 

soveltamista ja esittää siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 

voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on 

osallistuttava tähän ja toimitettava 

komissiolle kertomuksen laatimista varten 

tarvittavat tiedot. 

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 

soveltamista ja esittää siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään ...päivänä ...kuuta ... [neljän 

vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja sen jälkeen viiden 

vuoden välein. Jäsenvaltioiden on 

osallistuttava tähän ja toimitettava 

komissiolle kertomuksen laatimista varten 

tarvittavat tiedot. 
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Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

13 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 a artikla  

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2.  Siirretään komissiolle viiden 

vuoden ajaksi 3 artiklan 3 a kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä [tämän asetuksen 

voimaantulopäivä] jälkeen.  

 3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 

a kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4.  Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5.  Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 6.  Edellä olevan 3 artiklan 3 a 

kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Unionin yhteisiin teknologia-

aloitteisiin kuuluvat seuraavat: 

polttokenno- ja vety-yhteisyritys, ilmailun 

ja lentoliikenteen yhteisyritys, yhteisyritys 

innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen 

teknologia-aloitteen toteuttamiseksi, 

elektronisia komponentteja ja järjestelmiä 

Euroopan johtoasemaa varten koskeva 

yhteinen teknologia-aloite, biopohjaiset 

teollisuudenalat, innovatiiviset 

raideliikenneratkaisut, yhtenäisen 

eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen 

hallinnan tutkimushanke; 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 b luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Verkkojen Eurooppa -väline: 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 

Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 

asetuksen (EU) N:o 913/2010 

muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 

680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 

kumoamisesta. 
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Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 c luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan strategisten 

investointien rahasto 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 d luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 2015/1017, 

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2015, 

Euroopan strategisten investointien 

rahastosta, Euroopan 

investointineuvontakeskuksesta ja 

Euroopan investointihankeportaalista 

sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja 

(EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta; 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 e luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 

1316/2013 ja (EU) 2015/1017 

muuttamisesta Euroopan strategisten 

investointien rahaston voimassaoloajan 

pidentämisen osalta sekä kyseistä 

rahastoa ja Euroopan 

investointineuvontakeskusta koskevien 

teknisten parannusten tekemiseksi; 
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Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 6 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan puolustusalan teollisen 

kehittämisen ohjelma 

 a) Euroopan puolustusalan teollisen 

kehittämisen ohjelma ja 

 b) Euroopan puolustusalan 

tutkimusohjelma / Euroopan 

puolustusrahasto 

 – komission päätös puolustusalan 

tutkimusta koskevan uuden 

valmistelutoimen (PADR) 

rahoittamisesta; 
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22.3.2018 

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansainvälisen kaupan valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta 

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

Valmistelija: Geoffrey Van Orden 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat aina olleet keskeisellä sijalla Euroopan kansakuntien ja 

Euroopan unionin kehityksessä. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen alat saavat suurimman 

suoran hyödyn ulkomaisten suorien sijoitusten lähteistä, mutta myös vastaava unionin ja 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja strategisiin etuihin kohdistuva vaikutus voi olla merkittävä. 

Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvä viimeaikainen kehitys ja erityisesti 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PESCO) allekirjoittaminen marraskuussa 2017 laajentavat 

ulkomaisten suorien sijoitusten virtojen vaikutusta edelleen. Samalla kun saavutetaan asetetut 

tavoitteet, jotka koskevat ulkomaisten suorien sijoitusten käsittelyn entistä suurempaa 

avoimuutta sekä siihen liittyvää vastuuvelvollisuutta ja turvallisuutta EU:ssa, prosessia on 

hallittava varovasti sen varmistamiseksi, että kunnioitetaan yksittäisten jäsenvaltioiden 

toimivaltaa ja oikeuksia ilman, että ne siirtyvät vähitellen komissiolle tai muille unionin 

elimille. On myös varmistettava, että jäsenvaltioilla säilyy viime kädessä oikeus hyväksyä tai 

hylätä ulkomaisia suoria sijoituksia rajojensa sisällä. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan 

huomioon kunkin jäsenvaltion vastuu kansallisesta turvallisuudestaan sekä asiaan 

mahdollisesti liittyvät kaupallisesti arkaluonteiset tiedot ja aikasidonnaiset menettelyt.  

Sen vuoksi on tärkeää, ettei jäsenvaltioita pakoteta hyväksymään tai ylläpitämään 

seurantamekanismeja, jos tällaiset mekanismit eivät vastaa niiden etuja. Komission 

ehdotuksella pyritään kunnioittamaan tässä suhteessa yksittäisten jäsenvaltioiden tahtoa, 

mutta on samalla tärkeää, että tulevien seurantamekanismien yhteisillä perusvaatimuksilla ei 

puututa yksittäisten jäsenvaltioiden erilaisiin ja yksilöllisiin vaatimuksiin etenkään 

turvallisuutta ja strategisia etuja koskevilla aloilla ja että dataa ja arkaluonteisia tietoja 

jaettaessa jäsenvaltiot eivät luovuta integriteettiään ja turvallisuuttaan jollekin toiselle 

viranomaiselle. Siksi on vältettävä pakollisia elementtejä.  

Nyt kun Yhdistynyt kuningaskunta, joka on keskeinen toimija EU:n sisämarkkinoille 
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pyrkivien ulkomaisten sijoittajien kannalta, on lähtemässä Euroopan unionista, on myös 

tärkeää ottaa seurantamekanismeissa erityisesti huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan 

kautta EU:hun ohjautuvat ulkomaisten suorien sijoitusten virrat ja toteutettava 

erityisjärjestelyjä, jotka koskevat tulevia Yhdistyneen kuningaskunnan sijoituksia EU:hun 

uutena ulkomaisten suorien sijoitusten lähteenä. 

TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Ulkomaiset suorat sijoitukset 

myötävaikuttavat unionin kasvuun 

vahvistamalla kilpailukykyä, luomalla 

työpaikkoja ja mittakaavaetuja, tuomalla 

mukanaan pääomaa, teknologiaa, 

innovointia ja asiantuntemusta sekä 

avaamalla uusia markkinoita unionin 

vientiä varten. Ne tukevat komission 

laatiman Euroopan investointiohjelman 

tavoitteita ja edistävät muita unionin 

hankkeita ja ohjelmia. 

(1) Ulkomaiset suorat sijoitukset 

myötävaikuttavat unionin kasvuun 

vahvistamalla kilpailukykyä, luomalla 

kasvua ja työpaikkoja ja mittakaavaetuja, 

tuomalla mukanaan pääomaa, teknologiaa, 

innovointia ja asiantuntemusta sekä 

avaamalla uusia markkinoita unionin 

vientiä varten. Ne tukevat komission 

laatiman Euroopan investointiohjelman 

tavoitteita ja edistävät muita unionin 

hankkeita ja ohjelmia. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Euroopan talous on yksi 

maailman avoimimmista talouksista, ja 

sekä Euroopan kasvu että sen 

kilpailukyky perustuvat tähän 

avoimuuteen ja taloudelliseen vaihtoon. 

Eurooppa kärsii kuitenkin siitä, ettei sillä 

ole vastavuoroista pääsyä 

kauppakumppaneidensa markkinoille, 
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mikä vahingoittaa sen taloutta, 

teollisuutta ja yrityksiä. 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Maailman kauppajärjestössä, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestössä sekä kolmansien maiden kanssa 

tehdyissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa tehtyjen 

kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 

unioni ja jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä 

rajoittavia toimenpiteitä turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

tiettyjen vaatimusten mukaisesti. 

(3) Maailman kauppajärjestössä, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestössä sekä kolmansien maiden kanssa 

tehdyissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa tehtyjen 

kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 

unioni ja jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä 

rajoittavia toimenpiteitä turvallisuuteen, 

yleiseen järjestykseen, strategisiin etuihin, 

perusoikeuksiin tai avainteknologioiden 

suojelemiseen liittyvistä syistä tiettyjen 

vaatimusten mukaisesti. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin.) 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Useissa jäsenvaltioissa on otettu 

käyttöön toimenpiteitä, joiden mukaisesti 

ne voivat rajoittaa pääomanliikkeitä 

jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 

ja kolmansien maiden välillä julkisen 

politiikan tai turvallisuuden perusteella. 

Näissä toimenpiteissä tulevat esiin 

jäsenvaltioiden tavoitteet ja ongelmat 

ulkomaisten suorien sijoitusten suhteen, ja 

tämän tuloksena toimenpiteiden 

soveltamisala ja menettelyt ovat erilaisia. 

Toisissa jäsenvaltioissa tällaisia 

mekanismeja ei ole. 

(4) Useissa jäsenvaltioissa on otettu 

käyttöön toimenpiteitä, joiden mukaisesti 

ne voivat rajoittaa pääomanliikkeitä 

jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 

ja kolmansien maiden välillä julkisen 

politiikan tai turvallisuuden perusteella. 

Näissä toimenpiteissä tulevat esiin 

jäsenvaltioiden tavoitteet ja ongelmat 

ulkomaisten suorien sijoitusten suhteen, ja 

tämän tuloksena toimenpiteiden 

soveltamisala ja menettelyt ovat erilaisia. 

Toisissa jäsenvaltioissa tällaisia 

mekanismeja ei ole, ja näin ollen niiden 

olisi otettava sellaiset käyttöön. 
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Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) On tärkeää tarjota oikeusvarmuus ja 

varmistaa EU:n laajuinen koordinointi ja 

yhteistyö perustamalla puitteet unioniin 

tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamista varten turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tällä ei rajoiteta kansallisen 

turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvää 

jäsenvaltioiden yksinomaista vastuuta. 

(7) On tärkeää tarjota oikeusvarmuus ja 

varmistaa EU:n laajuinen koordinointi ja 

yhteistyö perustamalla puitteet unioniin 

tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamista varten turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tämän oikeusvarmuuden ei pitäisi 

vaikuttaa jäsenvaltioiden yksinomaiseen 

vastuuseen määrätä kansallisesta 

turvallisuudestaan ja valvoa sitä omissa 

maissaan, ja samalla olisi otettava 

asianmukaisesti huomioon SEUT-

sopimuksen 346 artiklan määräykset. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

keinot puuttua turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyviin riskeihin kattavalla 

tavalla ja mukautua muuttuviin 

olosuhteisiin niin, että samalla säilytetään 

tarvittava joustavuus, jotta jäsenvaltiot 

voivat seurata ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ottaen huomioon 

yksilölliset tilanteet ja kansalliset 

olosuhteet. 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

tarvittavat keinot puuttua turvallisuuteen 

tai yleiseen järjestykseen liittyviin riskeihin 

kattavalla tavalla, mahdollistaa 

mukautuminen muuttuviin olosuhteisiin 

niin, että samalla säilytetään tarvittava 

joustavuus, jotta jäsenvaltiot voivat seurata 

ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ottaen huomioon kunkin 

jäsenvaltion yksilölliset tilanteet ja 

vaihtelevat kansalliset olosuhteet. 

 

Tarkistus  7 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) On aiheellista säätää sellaisten 

tekijöiden luettelosta, jotka voidaan ottaa 

huomioon seurattaessa ulkomaisia suoria 

sijoituksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, jotta voidaan 

ohjeistaa jäsenvaltioita ja komissiota 

asetuksen soveltamisessa. Tämä luettelo 

parantaa myös seurantaprosessin 

avoimuutta sellaisten sijoittajien kannalta, 

jotka harkitsevat ulkomaisten suorien 

sijoitusten tekemistä tai ovat tehneet 

sellaisia unioniin. Luettelon tekijöistä, 

jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen, olisi oltava 

viitteellinen. 

(11) On aiheellista säätää sellaisten 

tekijöiden luettelosta, jotka voidaan ottaa 

huomioon seurattaessa ulkomaisia suoria 

sijoituksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, jotta voidaan 

ohjeistaa jäsenvaltioita ja komissiota 

asetuksen soveltamisessa. Tämä luettelo 

parantaa myös seurantaprosessin 

avoimuutta sellaisten sijoittajien kannalta, 

jotka harkitsevat ulkomaisten suorien 

sijoitusten tekemistä tai ovat tehneet 

sellaisia unioniin, ja tarjoaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle perustan 

seurantaan liittyvään mahdolliseen 

laillisuusvalvontaan vastaamiseksi. 

Luettelon tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

olisi oltava viitteellinen. 

Perustelu 

Sijoitusten seurannan ja turvallisuusuhan välillä olisi oltava selkeä yhteys. Mahdollisessa 

laillisuusvalvonnassa tuomioistuinten olisi voitava määrittää tekijät, jotka viranomainen on 

ottanut huomioon. 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Määrittäessään ulkomaisten suorien 

sijoitusten vaikutusta turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen jäsenvaltioiden ja 

komission olisi voitava ottaa huomioon 

kaikki asiaan liittyvät tekijät, mukaan 

luettuna vaikutukset kriittiseen 

infrastruktuuriin ja teknologiaan, myös 

kehitystä vauhdittavaan keskeiseen 

teknologiaan, ja kriittisiin 

tuotantopanoksiin, jotka ovat keskeisiä 

turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 

säilymisen kannalta ja joiden 

(12) Määrittäessään ulkomaisten 

suorien sijoitusten vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltioiden ja komission olisi otettava 

huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, 

mukaan luettuna vaikutukset kriittiseen 

infrastruktuuriin, vaikutukset kansalliseen 

puolustukseen ja Euroopan 

puolustusteollisuuteen, kriittiseen 
teknologiaan, myös kehitystä 

vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan, ja 

kriittisiin tuotantopanoksiin, jotka ovat 
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vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 

merkittävää vaikutusta johonkin 

jäsenvaltioon tai unioniin. Tältä osin 

jäsenvaltioiden ja komission pitäisi myös 

pystyä ottamaan huomioon, onko 

ulkomainen sijoittaja suoraan tai välillisesti 

(esimerkiksi merkittävän rahoituksen, 

myös tukien, kautta) kolmannen maan 

hallituksen määräysvallassa. 

keskeisiä turvallisuuden tai yleisen 

järjestyksen säilymisen kannalta ja joiden 

vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 

merkittävää vaikutusta johonkin 

jäsenvaltioon tai unioniin. Tältä osin 

jäsenvaltioiden ja komission olisi myös 

otettava huomioon, onko ulkomainen 

sijoittaja suoraan tai välillisesti 

(esimerkiksi merkittävän rahoituksen, 

myös tukien, kautta) kolmannen maan 

hallituksen määräysvallassa ottaen 

huomioon, että tosiasiallinen 

määräysvalta voi seurata myös kolmannen 

maan hallituksen tai valtio-omisteisen 

rahoituslaitoksen tai jonkin muun 

kolmannen maan valtio-omisteisen 

yrityksen laajennetun luoton ja 

lainanannon käytöstä. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) On aiheellista säätää 

jäsenvaltioiden harjoittamaan ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaan 

sovellettavien menettelypuitteiden 

keskeisistä tekijöistä, jotta sijoittajat, 

komissio ja jäsenvaltiot ymmärtävät 

paremmin, miten sijoituksia 

todennäköisesti seurataan, ja jotta 

varmistetaan, että sijoitusten seuranta 

tapahtuu avoimesti ja että kolmansia maita 

kohdellaan syrjimättömästi. Näihin 

tekijöihin olisi sisällyttävä vähintään 

seurantaan sovellettavien aikataulujen 

vahvistaminen sekä ulkomaisten sijoittajien 

mahdollisuus hakea seurantaa koskeviin 

päätöksiin muutosta tuomioistuimessa. 

(13) On aiheellista säätää 

jäsenvaltioiden harjoittamaan ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaan 

sovellettavien menettelypuitteiden 

keskeisistä tekijöistä, jotta sijoittajat, 

komissio ja jäsenvaltiot ymmärtävät 

paremmin, miten sijoituksia 

todennäköisesti seurataan, ja jotta 

varmistetaan, että sijoitusten seuranta 

tapahtuu avoimesti ja että kolmansia maita 

kohdellaan syrjimättömästi. Näihin 

tekijöihin olisi sisällyttävä vähintään 

jäsenvaltioiden antamien tietojen 

seurantaan sovellettavien aikataulujen 

vahvistaminen ja niitä koskevat 

vähimmäislaatuvaatimukset ulkomaisia 

suoria sijoituksia koskevien tietojen 

ymmärrettävyyden ja 

vertailukelpoisuuden parantamiseksi sekä 

ulkomaisten sijoittajien mahdollisuus 

hakea seurantaa koskeviin päätöksiin 
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muutosta tuomioistuimessa.  

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Olisi perustettava mekanismi, joka 

antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä 

yhteistyötä ja antaa toisilleen apua, jos 

yhteen jäsenvaltioon tehty ulkomainen 

suora sijoitus voi vaikuttaa muiden 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen. Jäsenvaltioiden pitäisi voida 

esittää huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

riippumatta siitä, onko huomautuksia 

esittävillä jäsenvaltioilla tai niillä 

jäsenvaltioilla, joihin sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, käytössä 

seurantamekanismi tai seuraavako ne 

sijoitusta. Jäsenvaltioiden esittämät 

huomautukset olisi toimitettava myös 

komissiolle. Komissiolla pitäisi myös olla 

mahdollisuus tapauksen mukaan antaa 

lausunto jäsenvaltiolle, johon sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, riippumatta 

siitä, onko kyseisellä jäsenvaltiolla 

käytössä seurantamekanismi tai seuraako 

se sijoitusta, ja riippumatta siitä, ovatko 

muut jäsenvaltiot toimittaneet 

huomautuksia. 

(14) Olisi perustettava mekanismi, joka 

antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä 

yhteistyötä ja antaa toisilleen apua, jos 

yhteen jäsenvaltioon tehty ulkomainen 

suora sijoitus voi vaikuttaa muiden 

jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen. Jäsenvaltioiden olisi voitava 

kommunikoida asianmukaisten kanavien 

kautta riittävästi minkä tahansa muun 

jäsenvaltion kanssa, johon sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, riippumatta 

siitä, onko huomautuksia esittävillä 

jäsenvaltioilla tai niillä jäsenvaltioilla, 

joihin sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, käytössä seurantamekanismi tai 

seuraavako ne sijoitusta. Jäsenvaltioiden 

esittämät huomautukset olisi toimitettava 

myös komissiolle. Komissiolla pitäisi myös 

olla mahdollisuus tapauksen mukaan antaa 

lausunto jäsenvaltiolle, johon sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, riippumatta 

siitä, onko kyseisellä jäsenvaltiolla 

käytössä seurantamekanismi tai seuraako 

se sijoitusta, ja riippumatta siitä, ovatko 

muut jäsenvaltiot toimittaneet 

huomautuksia. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Lisäksi komissiolla pitäisi olla 

mahdollisuus seurata turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 

(15) Lisäksi komissiolla pitäisi olla 

mahdollisuus seurata turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 
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todennäköisesti vaikuttavat unionin etua 

koskeviin hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin 

komissiolla olisi käytössään väline, jolla se 

voi suojata hankkeita ja ohjelmia, jotka 

palvelevat unionin etua kokonaisuudessaan 

ja joilla on merkittävä vaikutus sen 

talouskasvuun, työllisyyteen ja 

kilpailukykyyn. Erityisesti olisi otettava 

huomioon hankkeet tai ohjelmat, joihin 

liittyy merkittävää EU:n rahoitusta tai 

jotka on perustettu kriittistä 

infrastruktuuria tai teknologiaa tai kriittisiä 

tuotantopanoksia koskevalla unionin 

lainsäädännöllä. Selkeyden parantamiseksi 

liitteessä olisi esitettävä viitteellinen 

luettelo unionin etua koskevista hankkeista 

tai ohjelmista, joihin liittyviin ulkomaisiin 

suoriin sijoituksiin komissio voi kohdistaa 

seurantaa. 

todennäköisesti vaikuttavat unionin etua 

koskeviin hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin 

komissiolla olisi käytössään väline, jolla se 

voi suojata hankkeita ja ohjelmia, jotka 

palvelevat unionin etua kokonaisuudessaan 

ja joilla on merkittävä vaikutus sen 

talouskasvuun, työllisyyteen, 

turvallisuuteen, strategiseen etuun ja 

kilpailukykyyn. Erityisesti olisi otettava 

huomioon hankkeet tai ohjelmat, joihin 

liittyy EU:n rahoitusta tai jotka on 

perustettu kriittistä infrastruktuuria, 

puolustusta, kriittistä teknologiaa tai 

kriittisiä tuotantopanoksia koskevalla 

unionin lainsäädännöllä. Selkeyden 

parantamiseksi liitteessä olisi esitettävä 

viitteellinen luettelo unionin etua 

koskevista hankkeista tai ohjelmista, joihin 

liittyviin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin 

komission olisi kohdistettava seurantaa. 

Tätä luetteloa olisi päivitettävä viipymättä 

aina, kun perustetaan uusia hankkeita tai 

ohjelmia. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Euroopan parlamentin olisi 

voitava pyytää turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä komissiota 

aktivoimaan yhteistyömekanismi unionin 

etua koskevia hankkeita ja ohjelmia 

varten. Komission olisi otettava Euroopan 

parlamentin kanta huomioon 

mahdollisimman tarkasti ja annettava 

selvitys, mikäli parlamentin kantaa ei 

oteta huomioon. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(16) Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, sillä 

pitäisi olla mahdollisuus osoittaa 

kohtuullisessa määräajassa lausunto 

jäsenvaltioille, joihin tällainen sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava 

mahdollisimman tarkasti huomioon 

lausunto ja annettava komissiolle selitys, 

jos ne eivät noudata sen lausuntoa, SEU-

sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätyn 

vilpittömän yhteistyön periaatteen 

mukaisesti. Komissiolla olisi myös oltava 

mahdollisuus pyytää näiltä jäsenvaltioilta 

tietoja, joita se tarvitsee tällaisen 

sijoituksen seurantaa varten. 

(16) Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, sillä 

pitäisi olla mahdollisuus osoittaa 

kohtuullisessa määräajassa lausunto 

jäsenvaltioille, joihin tällainen sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava 

mahdollisimman tarkasti huomioon 

lausunto ja annettava komissiolle 

yksityiskohtainen selitys, jos ne eivät 

noudata sen lausuntoa, SEU-sopimuksen 

4 artiklan 3 kohdassa määrätyn vilpittömän 

yhteistyön periaatteen mukaisesti. 

Komission olisi myös voitava pyytää näiltä 

jäsenvaltioilta tietoja, joita se tarvitsee 

tällaisen sijoituksen seurantaa varten. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17)  Jotta voidaan helpottaa yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden kanssa ja 

komission harjoittamaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa, 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanismiensa soveltamisesta 

säännöllisesti. Samasta syystä myös 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, olisi raportoitava 

alueellaan tehdyistä ulkomaisista suorista 

sijoituksista käytettävissään olevien 

tietojen perusteella. 

(17) Koska kansallinen turvallisuus on 

edelleen jäsenvaltioiden vastuulla, jotta 
voidaan helpottaa yhteistyötä muiden 

jäsenvaltioiden kanssa ja komission 

harjoittamaa ulkomaisten suorien 

sijoitusten seurantaa sekä parantaa 

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 

luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta, 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanismiensa soveltamisesta 

säännöllisesti. Samasta syystä myös 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, olisi raportoitava 

alueellaan tehdyistä ulkomaisista suorista 

sijoituksista käytettävissään olevien 

tietojen perusteella. 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

luottamuksellisten ja muiden 

arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. 

(20) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

luottamuksellisten ja muiden 

arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi 

erityisesti, kun on kyse jäsenvaltion 

turvallisuudesta ja koskemattomuudesta. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä asetuksella perustetaan puitteet 

unioniin tulevien ulkomaisten suorien 

sijoitusten seurannalle, jota jäsenvaltiot ja 

komissio harjoittavat turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tällä asetuksella perustetaan puitteet 

unioniin tulevien ulkomaisten suorien 

sijoitusten seurannalle, jota jäsenvaltiot ja 

komissio harjoittavat turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, 

sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 

jäsenvaltioiden yksinomaiseen vastuuseen 

kansallisesta turvallisuudestaan. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. ’ulkomaisella suoralla sijoituksella’ 

mitä tahansa ulkomaisen sijoittajan 

tekemää sijoitusta, jonka tarkoituksena on 

luoda tai pitää yllä suoria yhteyksiä 

ulkomaisen sijoittajan ja sen yrittäjän tai 

yrityksen välillä, jonka käyttöön pääoma 

annetaan taloudellisen toiminnan 

harjoittamista varten jossakin 

1. ’ulkomaisella suoralla sijoituksella’ 

mitä tahansa ulkomaisen sijoittajan 

tekemää sijoitusta, jonka tarkoituksena on 

luoda tai pitää yllä suoria yhteyksiä 

ulkomaisen sijoittajan ja sen yrittäjän tai 

yrityksen välillä, jonka käyttöön pääoma 

annetaan taloudellisen toiminnan 

harjoittamista varten jäsenvaltion alueella 
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jäsenvaltiossa, mukaan luettuna sijoitukset, 

jotka mahdollistavat tosiasiallisen 

osallistumisen taloudellista toimintaa 

harjoittavan yrityksen hallintoon tai 

valvontaan; 

tai talousvyöhykkeellä, mukaan luettuna 

sijoitukset, jotka mahdollistavat 

tosiasiallisen osallistumisen taloudellista 

toimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon 

tai valvontaan; 

Perustelu 

On selvennettävä, että tämä kattaa sijoitukset taloudellisen toiminnan harjoittamista varten 

jäsenvaltioiden talousvyöhykkeellä. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä tai 

yritystä, joka aikoo tehdä tai on tehnyt 

ulkomaisen suoran sijoituksen; 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä tai 

yritystä, joka aikoo tehdä tai on tehnyt 

ulkomaisen suoran sijoituksen, sekä 

luonnollista henkilöä tai jäsenvaltiossa 

toimivaa yritystä, joka on kolmannen 

maan tosiasiallisessa määräysvallassa tai 

sen rahoittama; 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. ’avainteknologioilla’ teknologioita 

tai yrityksiä, joista teollisuudenala on 

riippuvainen, kuten esitetään esimerkiksi 

4 artiklan 1 kohdan toisessa 

luetelmakohdassa; 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 



 

RR\1155168FI.docx 99/145 PE619.160v03-00 

 FI 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä mekanismeja 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamiseksi turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä tässä 

asetuksessa vahvistetuin edellytyksin ja 

tämän asetuksen ehtojen mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 

voimassa, muutettava tai hyväksyttävä 

mekanismeja ulkomaisten suorien 

sijoitusten seuraamiseksi turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

tässä asetuksessa vahvistetuin edellytyksin 

ja tämän asetuksen ehtojen mukaisesti. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi seurata 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ulkomaisia suoria 

sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin. 

2. Komissio seuraa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat unionin 

hankkeisiin ja ohjelmiin. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

merkittävä määrä tai osuus EU:n 

rahoitusta tai jotka kuuluvat kriittistä 

infrastruktuuria tai teknologiaa tai kriittisiä 

tuotantopanoksia koskevan unionin 

lainsäädännön piiriin. Liitteessä 1 on 

viitteellinen luettelo hankkeista ja 

ohjelmista, jotka koskevat unionin etua. 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

EU:n rahoitusta tai jotka kuuluvat kriittistä 

infrastruktuuria, puolustusta, kriittistä 

teknologiaa tai kriittisiä tuotantopanoksia 

koskevan unionin lainsäädännön piiriin. 

Liitteessä 1 on viitteellinen ja ohjeellinen 

luettelo hankkeista ja ohjelmista, jotka 

koskevat unionin etua. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

Tekijät, jotka voidaan ottaa huomioon 

seurannassa 

Tekijät, jotka on otettava huomioon 

seurannassa 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Seuratessaan ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä jäsenvaltiot ja komissio 

voivat ottaa huomioon mahdolliset 

vaikutukset muun muassa seuraaviin: 

Seuratessaan ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä jäsenvaltiot ja komissio 

ottavat huomioon mahdolliset vaikutukset 

muun muassa seuraaviin: 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen infrastruktuuri, mukaan 

luettuna energia-, liikenne-, viestintä-, 

tietojentallennus-, avaruus- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet; 

– kriittinen infrastruktuuri, mukaan 

luettuna kriittiset materiaalit ja raaka-

aineet, energiaturvallisuus, liikenne-, 

viestintä-, terveydenhuolto-, tiedonvälitys-, 

tietojentallennus-, ilmailu- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet ja turvallisuus- ja 

puolustusteollisuus ja -infrastruktuuri, 

kuten sotilastukikohdat, sekä sellaiset 

ulkomaiset suorat sijoitukset maahan ja 

kiinteistöihin, jotka voivat vaikuttaa 

puolustusinfrastruktuurin käyttöön; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen teknologia, mukaan – kriittinen teknologia, mukaan 
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luettuna tekoäly-, robotiikka-, puolijohdin-, 

kyberturvallisuus-, avaruus- tai 

ydinteknologia ja teknologia mahdollisiin 

kaksikäyttösovelluksiin; 

luettuna tekoäly-, robotiikka-, puolijohdin-, 

nanoteknologia-, bioteknologia- ja muu 

teknologia mahdollisiin 

kaksikäyttösovelluksiin, kyberturvallisuus-

, sotilas- ja puolustusteknologia, 

kybervalvonta- ja 

kyberhäirintäteknologia, ilmailu-, 

avaruus- tai ydinteknologia ja muu 

strategisesti tärkeä huipputeknologia sekä 

puolustustuotteiden ja -teknologioiden 

toimitusketjun yritykset, kun on olemassa 

sellaiseen maahan suuntautuvan siirron 

riski, joka aiheuttaa globaalin tai 

alueellisen turvallisuusriskin; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – yrityksen asema yhteisissä 

tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä 

pääsy tutkimus- ja kehittämisohjelmaan 

liittyvään teknologiaan, teollis- ja 

tekijänoikeuksiin sekä taitotietoon; 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– arkaluonteisten tietojen saaminen 

tai kyky hallita arkaluonteisia tietoja. 

– arkaluonteisten tai strategisten 

kansallisten ja Euroopan 

turvallisuustietojen saaminen tai kyky 

hallita arkaluonteisia tai strategisia 

turvallisuustietoja. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltiot ja komissio voivat ottaa 

huomioon, onko ulkomainen sijoittaja 

kolmannen maan hallituksen 

määräysvallassa, mukaan luettuna 

merkittävän rahoituksen kautta. 

Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

jäsenvaltiot ja komissio ottavat huomioon, 

onko ulkomainen sijoittaja suoraan tai 

välillisesti kolmannen maan hallituksen 

määräysvallassa, mukaan luettuna 

merkittävän rahoituksen kautta, erityisesti 

jos asianomainen hallitus ei noudata 

täysimääräisesti ihmisoikeuksia koskevaa 

kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä 

humanitaarista oikeutta eikä asiaan 

liittyviä kansainvälisiä asevalvonnan 

normeja, kuten asekauppasopimusta, tai 

kun käytetään epäselviä 

omistusrakenteita, joissa todellinen 

omistaja ei ole selvillä, tai kun rikotaan 

yleisiä markkinasääntöjä.  

 Komissio tai jäsenvaltiot voivat arvioida 

myönteisesti geopoliittisia tekijöitä, kuten 

sitä, toimiiko yritys Nato-maassa. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä toimenpiteitä, jotka 

ovat tarpeen seurantamekanismin ja 

seurantaa koskevien päätösten kiertämisen 

estämiseksi. 

Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa, 

muutettava tai hyväksyttävä toimenpiteitä, 

jotka ovat tarpeen seurantamekanismin ja 

seurantaa koskevien päätösten kiertämisen 

estämiseksi. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Asianomaisilla ulkomaisilla 

sijoittajilla ja yrityksillä on oltava 

4. Asianomaisilla ulkomaisilla 

sijoittajilla ja yrityksillä on oltava 
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mahdollisuus hakea tuomioistuimessa 

muutosta kansallisten viranomaisten 

tekemiin seurantaa koskeviin päätöksiin. 

mahdollisuus hakea tuomioistuimessa 

muutosta kansallisten viranomaisten 

tekemiin seurantaa koskeviin päätöksiin, 

mutta tällaisen muutoksenhaun ei katsota 

olevan vastoin jäsenvaltion keskeisiä 

turvallisuusetuja eikä heikentävän 

jäsenvaltioiden päätöksentekovaltaa. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle olemassa olevista 

seurantamekanismeistaan viimeistään [...] 

(30 päivää tämän asetuksen 

voimaantulosta). Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle olemassa olevan 

seurantamekanismin muutoksista tai 

uusista hyväksytyistä 

seurantamekanismeista 30 päivän kuluessa 

kyseisen seurantamekanismin 

voimaantulosta. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia 

antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen ne 

katsovat keskeisten turvallisuusetujensa 

vastaiseksi. 

Perustelu 

Tiettyjä seurantaan liittyviä tietoja voidaan perustellusti pitää kansallista turvallisuutta 

koskevina salaisuuksina, ja ne on suojattava. 

 

Tarkistus  34 
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Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, on toimitettava 

komissiolle vuosikertomus, jossa 

käsitellään niiden alueella tehtyjä 

ulkomaisia suoria sijoituksia käytettävissä 

olevien tietojen perusteella. 

3. Jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, on sitouduttava 

ottamaan sellainen käyttöön ja 

toimitettava komissiolle vuosikertomus, 

jossa käsitellään niiden alueella tehtyjä 

ulkomaisia suoria sijoituksia käytettävissä 

olevien tietojen perusteella. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi antaa lausunnon, joka 

on osoitettu jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Komissio voi antaa 

lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut 

jäsenvaltiot esittäneet huomautuksia. 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se antaa lausunnon, joka on 

osoitettu jäsenvaltiolle, johon ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty. Komissio antaa lausunnon siitä 

riippumatta, ovatko muut jäsenvaltiot 

esittäneet huomautuksia. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, se 

voi antaa lausunnon, joka on osoitettu 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

1. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, se 

antaa lausunnon, joka on osoitettu 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 
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Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Euroopan parlamentti voi 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä pyytää aktivoimaan 

yhteistyömekanismin unionin etua 

koskevia hankkeita ja ohjelmia varten. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komission lausunto on ilmoitettava 

muille jäsenvaltioille. 

4. Komission lausunto on ilmoitettava 

muille jäsenvaltioille. Kun komissio on 

antanut tämän artiklan mukaisen 

lausunnon, se ilmoittaa siitä Euroopan 

parlamentille osana turvallisuuteen ja 

yleiseen järjestykseen vaikuttavia 

ulkomaisia suoria sijoituksia koskevaa 

jäsenneltyä vuoropuhelua. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava mahdollisimman tarkasti 

huomioon komission lausunto ja 

toimitettava komissiolle selitys, jos sen 

lausuntoa ei noudateta. 

5. Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on otettava mahdollisimman tarkasti 

huomioon komission lausunto ja 

toimitettava komissiolle yksityiskohtainen 

selitys, jos sen lausuntoa ei noudateta. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 
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10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että komission ja muiden jäsenvaltioiden 8 

artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyytämät tiedot asetetaan 

komission ja pyynnön esittäneiden 

jäsenvaltioiden saataville viipymättä. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että komission ja muiden jäsenvaltioiden 

8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyytämät tiedot asetetaan 

komission ja pyynnön esittäneiden 

jäsenvaltioiden saataville viipymättä 6 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa ajassa ja 

että tiedot ovat tietojen ymmärrettävyyden 

ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 

vahvistettujen 

vähimmäislaatuvaatimusten mukaisia. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) ulkomaisen sijoittajan ja sen 

yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus 

on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, tuotteet, 

palvelut ja liiketoiminta; 

c) ulkomaisen sijoittajan ja sen 

yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus 

on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, tuotteet, 

palvelut, patentit ja liiketoiminta; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) kolmannet maat, joissa 

ulkomainen sijoittaja harjoittaa 

merkittävää sijoitus- ja liiketoimintaa; 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 e a) mikä tahansa muu jäsenvaltion 

käytössä oleva tieto, jonka avulla voidaan 

määrittää, kuuluuko sijoitus tämän 

asetuksen soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 

tätä asetusta sovellettaessa hankittujen 

tietojen luottamuksellisuuden suojan. 

2. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 

tätä asetusta sovellettaessa hankittujen 

tietojen ja erityisesti liikesalaisuuksien 

luottamuksellisuuden suojan. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

varten yhteyspiste, jäljempänä ’sijoitusten 

seurannan yhteyspiste’. Komissio ja muut 

jäsenvaltiot ottavat näihin sijoitusten 

seurannan yhteyspisteisiin yhteyttä kaikissa 

tämän asetuksen täytäntöönpanoon 

liittyvissä kysymyksissä. 

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

varten institutionaalinen yhteyspiste, 

jäljempänä ’sijoitusten seurannan 

institutionaalinen yhteyspiste’. Komissio 

ja muut jäsenvaltiot ottavat näihin 

sijoitusten seurannan yhteyspisteisiin 

yhteyttä kaikissa tämän asetuksen 

täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä. 

Komissio ja jäsenvaltiot tapaavat 

säännöllisesti keskustellakseen sijoitusten 

seurannan parhaista käytännöistä ja 

koordinoidakseen tekijöitä, jotka otetaan 

huomioon 4 artiklassa tarkoitetulla 

tavalla, näiden tekijöiden 

yhdenmukaistamiseksi. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 

soveltamista ja esittää siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 

voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on 

osallistuttava tähän ja toimitettava 

komissiolle kertomuksen laatimista varten 

tarvittavat tiedot. 

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 

soveltamista ja esittää siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 

voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on 

osallistuttava tähän ja toimitettava 

komissiolle kertomuksen laatimista varten 

tarvittavat tiedot. Komissio esittää joka 

tapauksessa tämän asetuksen tarkistuksen 

viimeistään kuuden vuoden kuluttua sen 

voimaantulosta. Jos komissio arvioi, että 

tällaista tarkistusta ei tarvita, se 

perustelee päätöksensä Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – -1 luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan puolustusrahasto ja 

Euroopan puolustusalan teollisen 

kehittämisen ohjelma: 

 – Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus Euroopan 

puolustusalan teollisen kehittämisen 

ohjelman perustamisesta unionin 

puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja 

innovointikapasiteetin tukemiseksi; 

 – Euroopan komission päätös 

puolustusalan tutkimusta koskevan uuden 

valmistelutoimen (PADR) 

rahoittamisesta; 
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TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansainvälisen kaupan valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta 

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

Valmistelija: Roberts Zīle 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat olennainen osa unionin taloutta ja ne edistävät kehitystä ja 

kasvua. Ulkomaisissa suorissa sijoituksissa ei ole kyse ainoastaan rahasta ja sillä luoduista 

työpaikoista vaan yhtä lailla teknologioista, asiantuntemuksesta, johdosta ja muista hyvistä 

käytänteistä, joita sijoittajat tuovat mukanaan. Tiettyihin sijoituksiin voi kuitenkin 

samanaikaisesti liittyä riskejä, ei niinkään vastaanottavalle maalle vaan muille, lähellä 

sijaitseville maille. Jäsenvaltioilla, joihin tietyt sijoitukset voivat vaikuttaa, on oikeus 

järjestelyyn, jonka puitteissa ne voivat vaihtaa tietoja ja jakaa huolensa muiden kanssa. 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi kolmansista maista 

Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen 

puitteiden perustamisesta. Aloite on rakentava, mutta seuraavien muutosten ja selvennysten 

toteuttaminen parantaisivat sitä entisestään. 

Seurantamenettelyt 

Ehdotus sisältää komissiolle annettavan mahdollisuuden osoittaa lausuntoja jäsenvaltioille, 

joihin suunnitellaan tai joihin on tehty ulkomaisia suoria sijoituksia. Vaikka tällaisten 

lausuntojen antamiselle ehdotetut määräajat ovatkin riittävät, on elintärkeää, että komissio 

esittää lausunnot mahdollisimman pian, jotta jäsenvaltiot ja sijoittajat eivät joudu turhaan 

kärsimään epävarmuudesta. 

Ulkomaisten suorien sijoitusten määritelmä ja lopulliset sijoittajat 

Kolmannesta maasta peräisin olevan sijoituksen määritelmää on laajennettava. Komission 

ehdotuksessa otetaan huomioon se tosiasia, että EU-yritystä voidaan käyttää ulkomaisten 

suorien sijoitusten peittämisvälineenä, mutta muihin porsaanreikiin siinä ei puututa. Vaikka 
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tiettyjen jäsenvaltioiden soveltamat ”käteistä passia vastaan” -ohjelmat eivät vielä olekaan 

yleistyneet, ohjelmilla ei ainoastaan myönnetä kansalaisuutta ulkomaisille sijoittajille vaan 

myös muutetaan heidän asiaan liittyvien rahojensa "kotipaikkaa". Useissa tapauksissa 

lopullista sijoittajaa ei tunneta lainkaan, tai tämä on piiloutunut läpinäkymättömien 

monikerroksisten rakenteiden taakse. Asianomaisilla jäsenvaltioilla on tässä tilanteessa oltava 

keinoja tietojen hankkimiseksi ulkomaisten suorien sijoitusten lopullisista sijoittajista ja 

lopullisista kohdemaista. Valmistelija katsoo, että jäsenvaltiot voisivat käyttää ehdotettuja 

yhteyspisteitä tietojen saamiseksi komissiolta muihin jäsenvaltioihin tehtyjen ulkomaisten 

suorien sijoitusten lopullisista sijoittajista ja lopullisista kohdemaista. 

Seurannan syyt 

Valmistelija on sitä mieltä, että tiedotusvälineet olisi sisällytettävä luetteloon tekijöistä, joiden 

perusteella sijoituksia on seurattava turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Kolmannen maan sijoittajaan liittyvä suora tai epäsuora valtiollinen valvonta on myös 

otettava huomioon. Huomiota on kiinnitettävä myös sijoituksiin, jotka ovat peräisin maista, 

joihin EU on kohdistanut pakotteita, tai sijoituksiin, joilla on suora tai epäsuora kytkös 

kyseisiin maihin, sekä sijoituksiin, jotka ovat peräisin johdonmukaisesti 

oikeusvaltioperiaatetta tai parhaita verokäytäntöjä loukkaavista maista. 

Salkkuinvestointejakaan ei voida jättää täysin vaille huomiota. Esimerkiksi ylisuurilla 

ulkomaisilla avistatalletuksilla jäsenvaltion suurpankissa voi olla monenlaisia vaikutuksia 

naapurivaltioissa. Seurantamenettelyn piiriin on otettava ja jäsenvaltioiden on lueteltava 

raportoinnissaan myös jäsenvaltioiden aluevesillä toteutettavat sijoitukset. Sen sijaan 

tehostettua seurantaa ei pitäisi kohdistaa Naton jäsenvaltioista peräisin oleviin avoimiin 

suoriin sijoituksiin, joilla on selkeästi määritetty turvallisuuteen tai puolustukseen liittyvä 

peruste ja joilla on hallituksen tuki tai rahoitus takanaan. 

Tietopyynnöt ja luottamuksellisten tietojen turvaaminen 

Tietopyynnöt, joita joko komissio tai muut jäsenvaltiot esittävät tietyistä sijoituksista 

asianomaisessa maassa, on perusteltava asianmukaisesti. Ulkomaisia suoria sijoituksia 

vastaanottavia jäsenvaltioita ei saisi rasittaa tarpeettomasti lisäämällä tietopyyntöjen määrää. 

Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta sijoittajille ja vähentää ei ainoastaan asianomaisten 

yksittäisten jäsenvaltioiden vaan koko unionin kilpailukykyä. Lisäksi tahojen, joille pyydetyt 

luottamukselliset tiedot on toimitettu, on varmistettava tietojen suojeleminen ja otettava 

vastuu siitä. Luottamuksellisuuslauseketta ei kuitenkaan saisi käyttää väärin sijoituksia 

koskevien keskeisten tietojen pimittämiseksi. 

Lyhyesti: on tärkeää seurata valppaasti kolmansista maista peräisin olevia ulkomaisia suoria 

sijoituksia. Seurannan on kuitenkin oltava oikeasuhteista ja rakentavaa ja sitä varten on 

vahvistettava selkeät ja kattavat suuntaviivat, jotka koskevat kaikkia osapuolia: sijoittajia, 

ulkomaisten suorien sijoitusten vastaanottajia sekä sijoituksista huolta kantavia. EU:n on 

säilyttävä investointiystävällisenä unionina. 

TARKISTUKSET 



 

RR\1155168FI.docx 113/145 PE619.160v03-00 

 FI 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Ulkomaiset suorat sijoitukset 

myötävaikuttavat unionin kasvuun 

vahvistamalla kilpailukykyä, luomalla 

työpaikkoja ja mittakaavaetuja, tuomalla 

mukanaan pääomaa, teknologiaa, 

innovointia ja asiantuntemusta sekä 

avaamalla uusia markkinoita unionin 

vientiä varten. Ne tukevat komission 

laatiman Euroopan investointiohjelman 

tavoitteita ja edistävät muita unionin 

hankkeita ja ohjelmia. 

(1) Ulkomaiset suorat sijoitukset 

myötävaikuttavat unionin kasvuun 

vahvistamalla kilpailukykyä, luomalla 

työpaikkoja ja mittakaavaetuja, 

parantamalla tuottavuutta, tuomalla 

mukanaan pääomaa, teknologiaa, 

innovointia ja asiantuntemusta sekä 

avaamalla uusia markkinoita unionin 

vientiä varten. Ne tukevat komission 

laatiman Euroopan investointiohjelman 

tavoitteita ja edistävät muita unionin 

hankkeita ja ohjelmia. Jäsenvaltioiden 

olisi asetusta täytäntöön pannessaan 

pyrittävä olemaan rajoittamatta 

tarpeettomasti ulkomaisia suoria 

sijoituksia muihin kuin strategisiin 

aloihin. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Avoimiin markkinoihin 

pohjautuva vahva talous, joka luo 

innovointeja edistävän yritysilmapiirin, 

maailmanlaajuinen johtajuus ja kasvu 

tarjoavat parhaan perustan 

turvallisuudelle, koskemattomuudelle ja 

itsemääräämisoikeudelle. Ulkomaiset 

sijoitukset eivät edistä ainoastaan unionin 

kasvua vaan myös sen johtoasemaa 

innovaatioiden, tutkimuksen ja tieteen 

aloilla. Kun ulkomaiset toimijat 

investoivat eurooppalaiseen innovointi- ja 

tutkimustoimintaan, ne investoivat 
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samalla Eurooppaan ja sen tuleviin 

vahvuuksiin ja valmiuksiin. 

Protektionismi heikentää siinä kuin 

avoimet markkinat vahvistavat unionia. 

Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että tiettyjen 

toimijoiden tietyt sijoitukset voivat olla 

luonteeltaan sellaisia, että unionin on 

oltava valpas voidakseen torjua 

turvallisuuteensa, koskemattomuuteensa 

ja itsemääräämisoikeuteensa kohdistuvat 

uhat. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Maailman kauppajärjestössä, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestössä sekä kolmansien maiden kanssa 

tehdyissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa tehtyjen 

kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 

unioni ja jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä 

rajoittavia toimenpiteitä turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

tiettyjen vaatimusten mukaisesti. 

(3) Maailman kauppajärjestössä, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestössä sekä kolmansien maiden kanssa 

tehdyissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa tehtyjen 

kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 

unioni ja jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä 

rajoittavia toimenpiteitä ainoastaan 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä tiettyjen vaatimusten 

mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) On tärkeää tarjota oikeusvarmuus ja 

varmistaa EU:n laajuinen koordinointi ja 

yhteistyö perustamalla puitteet unioniin 

tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamista varten turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tällä ei rajoiteta kansallisen turvallisuuden 

(7) On tärkeää tarjota oikeusvarmuus ja 

varmistaa EU:n laajuinen koordinointi ja 

yhteistyö perustamalla puitteet unioniin 

tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamista varten turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

Tällä ei rajoiteta kansallisen turvallisuuden 
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ylläpitämiseen liittyvää jäsenvaltioiden 

yksinomaista vastuuta. 

ylläpitämiseen liittyvää jäsenvaltioiden 

yksinomaista vastuuta. Nykyisiä 

oikeudellisia puitteita on vahvistettava, 

jotta voidaan ottaa huomioon ulkomaisiin 

suoriin sijoituksiin ja niitä koskeviin 

seurantajärjestelmiin liittyvissä 

käytännöissä kaikkialla maailmassa 

tapahtuneet muutokset. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamiseen tarkoitettuja puitteita olisi 

pidettävä välineenä, jolla edistetään 

aiempaa säännöllisempää vuoropuhelua 

kansallisten ja unionin toimivaltaisten 

viranomaisten ja sijoittajien välillä. Niillä 

olisi voitava luoda luottamukseen 

perustuva suhde ja lisätä avoimuutta ja 

tarjottava samalla sijoittajille enemmän 

oikeusvarmuutta. Komission olisi voitava 

seurata maailman muilla 

oikeudenkäyttöalueilla sovellettuja 

seurantajärjestelmiä. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

keinot puuttua turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyviin riskeihin kattavalla 

tavalla ja mukautua muuttuviin 

olosuhteisiin niin, että samalla säilytetään 

tarvittava joustavuus, jotta jäsenvaltiot 

voivat seurata ulkomaisia suoria sijoituksia 

(8) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

tarjottava jäsenvaltioille ja komissiolle 

keinot seurata kaikkia turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyviä riskejä ja 

puuttua niihin kattavalla tavalla ja 

mukautua muuttuviin olosuhteisiin niin, 

että samalla säilytetään tarvittava 

joustavuus, jotta jäsenvaltiot voivat seurata 
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turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ottaen huomioon 

yksilölliset tilanteet ja kansalliset 

olosuhteet. 

ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ottaen huomioon 

yksilölliset tilanteet ja kansalliset 

olosuhteet. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Puitteissa olisi katettava laaja 

joukko sijoituksia, joilla luodaan tai 

pidetään yllä pysyviä ja suoria yhteyksiä 

kolmansista maista tulevien sijoittajien ja 

jäsenvaltioissa taloudellista toimintaa 

harjoittavien yritysten välillä. 

(9) Puitteissa olisi katettava laaja 

joukko sijoituksia, joilla luodaan tai 

pidetään yllä pysyviä ja suoria yhteyksiä 

kolmansista maista tulevien sijoittajien ja 

jäsenvaltioissa taloudellista toimintaa 

harjoittavien yritysten välillä. Lisäksi 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuissa puitteissa olisi 

katettava pitkäaikaisiksi sitoumuksiksi 

naamioidut lyhyen aikavälin sijoitukset, 

mukaan luettuina suorien sijoitusten 

läpivirtaukset verojen välttelemiseksi tai 

rahanpesutarkoituksessa, sekä sijoitukset 

tutkimus- ja tuotekehitysmenojen 

kannalta intensiivisille toimialoille 

teknologian hankintaa varten. 

Perustelu 

EU: n ulkopuolelta tulevien suorien sijoitusten kasvu on vahvasti suuntautunut korkean 

teknologian aloille niin ostojen kuin uusien investointien osalta. Tietokoneet ja elektroniikka 

on kolmansista maista tulevien sijoittajien suosikkikohde yritysostojen suhteellisella arvolla 

mitattuna. Toimialaan sijoitettiin yli 323 miljardia euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. 

Tutkimuksen mukaan yritystoiminnalle on merkitystä sillä, mistä investointi tulee ja mikä sitä 

motivoi. 

 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(11) On aiheellista säätää sellaisten 

tekijöiden luettelosta, jotka voidaan ottaa 

huomioon seurattaessa ulkomaisia suoria 

sijoituksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, jotta voidaan 

ohjeistaa jäsenvaltioita ja komissiota 

asetuksen soveltamisessa. Tämä luettelo 

parantaa myös seurantaprosessin 

avoimuutta sellaisten sijoittajien kannalta, 

jotka harkitsevat ulkomaisten suorien 

sijoitusten tekemistä tai ovat tehneet 

sellaisia unioniin. Luettelon tekijöistä, 

jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen, olisi oltava 

viitteellinen. 

(11) On aiheellista säätää sellaisten 

tekijöiden luettelosta, jotka olisi otettava 

huomioon seurattaessa ulkomaisia suoria 

sijoituksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä, jotta voidaan 

ohjeistaa jäsenvaltioita ja komissiota 

asetuksen soveltamisessa. Tämä luettelo 

parantaa myös seurantaprosessin 

avoimuutta sellaisten sijoittajien kannalta, 

jotka harkitsevat ulkomaisten suorien 

sijoitusten tekemistä tai ovat tehneet 

sellaisia unioniin. Luettelon tekijöistä, 

jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen, olisi oltava 

viitteellinen. Jäsenvaltioiden ja komission 

olisi suoria ulkomaisia sijoituksia 

seuratessaan myös otettava huomioon se, 

onko eurooppalaisilla sijoittajilla 

vastaavat mahdollisuudet investoida 

asianomaisiin kolmansiin maihin ja onko 

vastavuoroisuuden periaatetta siten 

mahdollista noudattaa. 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Määrittäessään ulkomaisten suorien 

sijoitusten vaikutusta turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen jäsenvaltioiden ja 

komission olisi voitava ottaa huomioon 

kaikki asiaan liittyvät tekijät, mukaan 

luettuna vaikutukset kriittiseen 

infrastruktuuriin ja teknologiaan, myös 

kehitystä vauhdittavaan keskeiseen 

teknologiaan, ja kriittisiin 

tuotantopanoksiin, jotka ovat keskeisiä 

turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 

säilymisen kannalta ja joiden 

vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 

merkittävää vaikutusta johonkin 

jäsenvaltioon tai unioniin. Tältä osin 

(12) Määrittäessään ulkomaisten suorien 

sijoitusten vaikutusta turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen jäsenvaltioiden ja 

komission olisi voitava ottaa huomioon 

kaikki asiaan liittyvät tekijät, mukaan 

luettuna vaikutukset kriittiseen 

infrastruktuuriin ja teknologiaan, myös 

kehitystä vauhdittavaan keskeiseen 

teknologiaan, ja kriittisiin 

tuotantopanoksiin, jotka ovat keskeisiä 

turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 

säilymisen kannalta ja joiden 

vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi 

merkittävää vaikutusta johonkin 

jäsenvaltioon tai unioniin. Tätä vaatimusta 
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jäsenvaltioiden ja komission pitäisi myös 

pystyä ottamaan huomioon, onko 

ulkomainen sijoittaja suoraan tai välillisesti 

(esimerkiksi merkittävän rahoituksen, 

myös tukien, kautta) kolmannen maan 

hallituksen määräysvallassa. 

olisi sovellettava myös elintarvikkeiden 

toimitusvarmuuteen, myös investointeihin 

maatalousmaahan ja muihin 

maatalousvaroihin. Tältä osin 

jäsenvaltioiden ja komission olisi myös 

otettava huomioon, onko ulkomainen 

sijoittaja suoraan tai välillisesti 

(esimerkiksi merkittävän rahoituksen, 

myös tukien, suotuisan verokohtelun, 

takuiden tai valtiollisten rahastojen 

investointien kautta) kolmannen maan 

hallituksen määräysvallassa tai onko 

kyseinen hallitus ulkomaisen sijoittajan 

tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja. Olisi 

kiinnitettävä huomiota sijoituksiin, jotka 

ovat peräisin veroasioissa 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevasta EU: n luettelosta 

5. joulukuuta 2017 annetuissa neuvoston 

päätelmissä mainituista maista, mukaan 

luettuina ne 47 lainkäyttöaluetta, jotka 

ovat sitoutuneet korjaamaan 

verojärjestelmiensä puutteet. Huomiota 

olisi kiinnitettävä myös valtiollisten 

sijoitusrahastojen tekemiin sijoituksiin, 

joiden yhteydessä on noudatettava 

valtiollisia sijoitusrahastoja koskevia 

yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja 

käytänteitä (niin kutsutut Santiagon 

periaatteet). 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Kun päätös seurantamenettelystä 

on tehty, jäsenvaltioiden ja komission olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota 

monimutkaisiin ja keinotekoisiin 

verojärjestelyihin, sillä ne voivat olla 

keino kiertää seurantajärjestelmät. Siksi 

olisi otettava huomioon myös sijoittajan 

maine ja investoinnin alkuperä- ja 

kauttakulkumaa. 
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Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä sijoituksiin, jotka ovat 

peräisin veroparatiiseiksi määritetyistä 

maista, sekä kolmansiin maihin, jotka 

suojelevat unionista hankittuja varoja ja 

tavaroita laittomasti. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 c) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

seurantaa suorittaessaan otettava 

huomioon ulkomaisten suorien sijoitusten 

vaikutus unionin ja sen jäsenvaltioiden 

strategiseen omavaraisuuteen ja kriittisten 

teknologioiden ja toimialojen 

arvoketjuun. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) On aiheellista säätää 

jäsenvaltioiden harjoittamaan 
ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan 

sovellettavien menettelypuitteiden 

keskeisistä tekijöistä, jotta sijoittajat, 

komissio ja jäsenvaltiot ymmärtävät 

paremmin, miten sijoituksia 

todennäköisesti seurataan, ja jotta 

varmistetaan, että sijoitusten seuranta 

(13) On aiheellista, että jäsenvaltiot 

vahvistavat ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan sovellettavien 

menettelypuitteiden keskeiset tekijät, jotta 

sijoittajat, komissio ja jäsenvaltiot 

ymmärtävät paremmin, miten sijoituksia 

todennäköisesti seurataan, ja jotta 

varmistetaan, että sijoitusten seuranta 

tapahtuu avoimesti ja että kolmansia maita 
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tapahtuu avoimesti ja että kolmansia maita 

kohdellaan syrjimättömästi. Näihin 

tekijöihin olisi sisällyttävä vähintään 

seurantaan sovellettavien aikataulujen 

vahvistaminen sekä ulkomaisten sijoittajien 

mahdollisuus hakea seurantaa koskeviin 

päätöksiin muutosta tuomioistuimessa. 

kohdellaan syrjimättömästi. Näihin 

tekijöihin olisi sisällyttävä vähintään 

seurantaan sovellettavien aikataulujen 

vahvistaminen sekä ulkomaisten sijoittajien 

mahdollisuus hakea seurantaa koskeviin 

päätöksiin muutosta tuomioistuimessa. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantaan tarkoitetuilla puitteilla olisi 

mahdollistettava, että jäsenvaltiot ja 

komissio voivat toimia riittävän 

joustavasti voidakseen seurata ulkomaisia 

suoria sijoituksia sekä ennen niiden 

tekemistä että sen jälkeen. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 b) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

voitava harkita ulkomaisten sijoitusten 

mahdollisia vaikutuksia muun muassa 

seuraaviin: kriittinen infrastruktuuri, 

mukaan luettuna energia-, liikenne-, 

viestintä-, tiedonvälitys-, 

tietojentallennus-, avaruus- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet; kriittinen teknologia, mukaan 

luettuna tekoäly-, robotiikka-, 

puolijohdin-, kyberturvallisuus-, avaruus- 

tai ydinteknologia tai teknologia 

mahdollisiin kaksikäyttösovelluksiin; 

kriittisten tuotantopanosten 

toimitusvarmuus; sekä arkaluonteisten 

tietojen saaminen tai kyky hallita tällaisia 
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tietoja. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 c) Määrittäessään ulkomaisen 

suoran sijoituksen todennäköistä 

vaikutusta turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen jäsenvaltioiden ja komission 

olisi voitava ottaa huomioon, onko 

ulkomainen sijoittaja kolmannen maan 

hallituksen tukema tai suorassa tai 

epäsuorassa määräysvallassa. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Lisäksi komissiolla pitäisi olla 

mahdollisuus seurata turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat unionin etua 

koskeviin hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin 

komissiolla olisi käytössään väline, jolla se 

voi suojata hankkeita ja ohjelmia, jotka 

palvelevat unionin etua kokonaisuudessaan 

ja joilla on merkittävä vaikutus sen 

talouskasvuun, työllisyyteen ja 

kilpailukykyyn. Erityisesti olisi otettava 

huomioon hankkeet tai ohjelmat, joihin 

liittyy merkittävää EU:n rahoitusta tai jotka 

on perustettu kriittistä infrastruktuuria tai 

teknologiaa tai kriittisiä tuotantopanoksia 

koskevalla unionin lainsäädännöllä. 

Selkeyden parantamiseksi liitteessä olisi 

esitettävä viitteellinen luettelo unionin etua 

koskevista hankkeista tai ohjelmista, joihin 

liittyviin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin 

(15) Lisäksi komissiolla pitäisi olla 

mahdollisuus seurata turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä 

ulkomaisia suoria sijoituksia, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat unionin etua 

koskeviin entisiin, nykyisiin ja tuleviin 

hankkeisiin ja ohjelmiin. Näin komissiolla 

olisi käytössään väline, jolla se voi suojata 

hankkeita ja ohjelmia, jotka palvelevat 

unionin etua kokonaisuudessaan ja joilla on 

merkittävä vaikutus sen talouskasvuun, 

työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Erityisesti 

olisi otettava huomioon hankkeet tai 

ohjelmat, joihin liittyy merkittävää EU:n 

rahoitusta tai jotka on perustettu kriittistä 

infrastruktuuria tai teknologiaa tai kriittisiä 

tuotantopanoksia koskevalla unionin 

lainsäädännöllä. Selkeyden parantamiseksi 

liitteessä olisi esitettävä viitteellinen 

luettelo unionin etua koskevista hankkeista 

tai ohjelmista, joihin liittyviin ulkomaisiin 

suoriin sijoituksiin komissio voi kohdistaa 



 

PE619.160v03-00 122/145 RR\1155168FI.docx 

FI 

komissio voi kohdistaa seurantaa. seurantaa. 

Perustelu 

Komission on tarvittaessa suojeltava unionin strategisia etuja palvelevia hankkeita ja 

ohjelmia, kuten niitä, jotka koskevat kriittistä infrastruktuuria ja joita rahoitetaan tai on 

rahoitettu EU: n veronmaksajien varoilla, ennen niiden täytäntöönpanoa, täytäntöönpanon 

aikana ja täytäntöönpanon jälkeen. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta voidaan helpottaa yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden kanssa ja 

komission harjoittamaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa, 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanismiensa soveltamisesta 

säännöllisesti. Samasta syystä myös 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, olisi raportoitava 

alueellaan tehdyistä ulkomaisista suorista 

sijoituksista käytettävissään olevien 

tietojen perusteella. 

(17) Jotta voidaan helpottaa yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden kanssa ja 

komission harjoittamaa ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantaa, 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle seurantamekanismeistaan ja 

niihin tehdyistä muutoksista ja raportoitava 

seurantamekanismiensa soveltamisesta 

säännöllisesti. Samasta syystä myös 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole 

seurantamekanismia, olisi raportoitava 

alueellaan, myös aluevesillään, tehdyistä 

ulkomaisista suorista sijoituksista 

käytettävissään olevien tietojen perusteella. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Tätä varten on tärkeää varmistaa 

vähimmäistason tiedot ja koordinointi 

kaikissa jäsenvaltioissa niiden ulkomaisten 

suorien sijoitusten osalta, jotka kuuluvat 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

olisi asetettava tällaiset tiedot saataville 

muiden jäsenvaltioiden tai komission 

(18) Tätä varten on tärkeää varmistaa 

tietojen ja koordinoinnin riittävä taso 

kaikissa jäsenvaltioissa niiden ulkomaisten 

suorien sijoitusten osalta, jotka kuuluvat 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Jäsenvaltioiden, joihin ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

olisi asetettava kaikki tällaiset tiedot 

saataville muiden jäsenvaltioiden tai 
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pyynnöstä. Asiaankuuluvia tietoja ovat 

esimerkiksi ulkomaisen sijoittajan 

omistusrakenne ja suunnitellun tai tehdyn 

sijoituksen rahoitus, mukaan luettuna 

mahdollisuuksien mukaan tiedot 

kolmansien maiden myöntämistä tuista. 

komission pyynnöstä. Asiaankuuluvia 

tietoja ovat esimerkiksi ulkomaisen 

sijoittajan omistusrakenne ja suunnitellun 

tai tehdyn sijoituksen rahoitus, mukaan 

luettuna mahdollisuuksien mukaan tiedot 

kolmansien maiden myöntämistä tuista. 

Arkaluonteiset tiedot olisi jätettävä 

raportoinnin ulkopuolelle, ja komissio ei 

saisi millään tavalla puuttua jokaiselle 

jäsenvaltiolle kuuluvaan oikeuteen 

suojella arkaluonteisia tai 

luottamuksellisia tietoja. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) SEUT-sopimuksen 346 artiklan 1 

kohdan a alakohdan mukaisesti mikään 

jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan 

tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo 

keskeisten turvallisuusetujensa 

vastaiseksi. Tämä pätee myös tapauksissa, 

joissa jäsenvaltiot seuraavat 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ulkomaisia suoria 

sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin. Komission ja 

muiden jäsenvaltioiden olisi 

pidättäydyttävä pyytämästä tällaisia tietoja 

asianomaiselta jäsenvaltiolta. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Viestintää ja yhteistyötä 

jäsenvaltioiden ja unionin tasolla olisi 

vahvistettava perustamalla ulkomaisen 

suorien sijoitusten seurantaa käsitteleviä 

(19) Viestintä ja yhteistyö 

jäsenvaltioiden ja unionin tasolla olisi 

varmistettava perustamalla kuhunkin 

jäsenvaltioon ulkomaisten suorien 
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yhteyspisteitä kuhunkin jäsenvaltioon. sijoitusten seurantaa käsitteleviä 

yhteyspisteitä, joiden koordinoimisesta 

keskusyhteyspiste huolehtisi. 

Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 

yhteyspisteitä muun muassa tietojen 

saamiseksi komissiolta muihin 

jäsenvaltioihin tehtyjen ulkomaisten 

suorien sijoitusten lopullisista sijoittajista 

ja lopullisista kohdemaista. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

luottamuksellisten ja muiden 

arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. 

(20) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

luottamuksellisten ja muiden 

arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi sekä 

otettava vastuu tietojen suojaamisen 

varmistamisesta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Tämä asetus liittyy unionin uuteen 

toimeen ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamiseksi. Avoimen 

investointiympäristön tärkeyttä olisi 

edelleen korostettava. Tällä asetuksella 

pyritään myös saavuttamaan pääomien 

vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden välillä koskeva tavoite 

mahdollisimman kattavasti. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(21) Komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulosta. Jos 

kertomuksessa ehdotetaan asetuksen 

säännösten muuttamista, siihen voidaan 
tarpeen mukaan liittää 

lainsäädäntöehdotus. 

(21) Komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta vuosittain 

asetuksen voimaantulon jälkeen. Kyseisen 

kertomuksen olisi sisällettävä 

merkityksellisiä tietoja siitä, miten 

jäsenvaltiot ja komissio ovat käyttäneet 

seurantajärjestelmiään. Komission olisi 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta esitettävä 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

perusteellinen arviointi ulkomaisten 

suorien sijoitusten seurantapuitteista sekä 

Euroopassa sijaitsevien EU: n 

ulkopuolisten lainkäyttöalueiden 

seurantajärjestelmissä tapahtuneista 

muutoksista ja liitettävä siihen tarpeen 

mukaan lainsäädäntöehdotus. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. ’ulkomaisella suoralla sijoituksella’ 

mitä tahansa ulkomaisen sijoittajan 

tekemää sijoitusta, jonka tarkoituksena on 

luoda tai pitää yllä suoria yhteyksiä 

ulkomaisen sijoittajan ja sen yrittäjän tai 

yrityksen välillä, jonka käyttöön pääoma 

annetaan taloudellisen toiminnan 

harjoittamista varten jossakin 

jäsenvaltiossa, mukaan luettuna sijoitukset, 

jotka mahdollistavat tosiasiallisen 

osallistumisen taloudellista toimintaa 

harjoittavan yrityksen hallintoon tai 

valvontaan; 

1. ’ulkomaisella suoralla sijoituksella’ 

mitä tahansa ulkomaisen sijoittajan 

tekemää sijoitusta, jonka tarkoituksena on 

luoda tai pitää yllä suoria yhteyksiä 

ulkomaisen sijoittajan ja sen yrittäjän tai 

yrityksen välillä, jonka käyttöön pääoma 

annetaan taloudellisen toiminnan 

harjoittamista varten jäsenvaltion alueella 

tai talousvyöhykkeellä, mukaan luettuna 

sijoitukset, jotka mahdollistavat 

tosiasiallisen osallistumisen taloudellista 

toimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon 

tai valvontaan; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä tai 

yritystä, joka aikoo tehdä tai on tehnyt 

ulkomaisen suoran sijoituksen; 

2. ’ulkomaisella sijoittajalla’ 

kolmannen maan luonnollista henkilöä tai 

yritystä tai sellaista luonnollista henkilöä 

tai jäsenvaltioon rekisteröityä yritystä, 

jolla on taloudellinen kytkös kolmannen 

maan luonnolliseen henkilöön tai 

yritykseen tai joka on kolmannen maan 

luonnollisen henkilön tai yrityksen 

suorassa tai epäsuorassa 

määräysvallassa, joka aikoo tehdä tai on 

tehnyt ulkomaisen suoran sijoituksen 

unionissa; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä mekanismeja 

ulkomaisten suorien sijoitusten 

seuraamiseksi turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä tässä 

asetuksessa vahvistetuin edellytyksin ja 

tämän asetuksen ehtojen mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 

voimassa, muutettava tai hyväksyttävä 

mekanismeja ulkomaisten suorien 

sijoitusten seuraamiseksi alueellaan. Ne 

voivat harjoittaa seurantaa, jos se on 

tarpeen turvallisuuden suojelemiseksi tai 

yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, ja sitä 

on erityisesti harjoitettava tämän 

asetuksen ehtojen mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi seurata 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä ulkomaisia suoria 

sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 

2. Komissio seuraa jäsenvaltioiden 

ohella turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen liittyvistä syistä ulkomaisia 

suoria sijoituksia, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat unionin etua koskeviin 
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hankkeisiin tai ohjelmiin. hankkeisiin tai ohjelmiin. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

merkittävä määrä tai osuus EU:n rahoitusta 

tai jotka kuuluvat kriittistä infrastruktuuria 

tai teknologiaa tai kriittisiä 

tuotantopanoksia koskevan unionin 

lainsäädännön piiriin. Liitteessä 1 on 

viitteellinen luettelo hankkeista ja 

ohjelmista, jotka koskevat unionin etua. 

3. Unionin etua koskevia hankkeita tai 

ohjelmia ovat erityisesti ne, joihin liittyy 

tai joihin on liittynyt merkittävä määrä tai 

osuus EU: n rahoitusta tai jotka kuuluvat 

kriittistä infrastruktuuria tai teknologiaa tai 

kriittisiä tuotantopanoksia koskevan 

unionin lainsäädännön piiriin. Liitteessä 1 

on viitteellinen luettelo hankkeista ja 

ohjelmista, jotka koskevat unionin etua. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tekijät, jotka voidaan ottaa huomioon 

seurannassa 

Tekijät, jotka on otettava huomioon 

seurannassa 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Seuratessaan ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä jäsenvaltiot ja komissio 

voivat ottaa huomioon mahdolliset 

vaikutukset muun muassa seuraaviin: 

Seuratessaan ulkomaisia suoria sijoituksia 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

liittyvistä syistä jäsenvaltiot ja komissio 

ottavat huomioon mahdolliset suorat tai 

epäsuorat vaikutukset muun muassa 

seuraaviin: 
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Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen infrastruktuuri, mukaan 

luettuna energia-, liikenne-, viestintä-, 

tietojentallennus-, avaruus- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet; 

– kriittinen infrastruktuuri, mukaan 

luettuna energia-, vesihuolto-, liikenne-, 

viestintä-, tiedonvälitys-, terveyspalvelu-, 

koulutus-, perustutkimus-, 

tietojentallennus-, avaruus- tai 

rahoitusinfrastruktuuri, sekä uhanalaiset 

kohteet; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – kiinteistöhankinnat, joilla voi olla 

vaikutuksia turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen; 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittinen teknologia, mukaan 

luettuna tekoäly-, robotiikka-, puolijohdin-

, kyberturvallisuus-, avaruus- tai 

ydinteknologia ja teknologia mahdollisiin 

kaksikäyttösovelluksiin; 

– kriittinen teknologia, mukaan 

luettuna tekoäly-, robotiikka- ja 

puolijohdinteknologia, kehittyneiden 

materiaalien ja kriittisten raaka-aineiden 

teknologia, nano- ja bioteknologia, 

lääketieteen teknologia, teknologia 

mahdollisiin kaksikäyttösovelluksiin ja 

kyberturvallisuus-, avaruus- tai 

ydinteknologia sekä julkisen tuen avulla 

kehitetyt teknologiat; 
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Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– kriittisten tuotantopanosten 

toimitusvarmuus; tai 
– unionin ja sen jäsenvaltioiden 

strateginen omavaraisuus ja kriittisten 

teknologioiden ja toimialojen arvoketju 

sekä kriittisten tuotantopanosten 

toimitusvarmuus; elintarvikkeiden 

toimitusvarmuus, maatalousmaa ja muut 

maatalousvarat mukaan luettuina; tai 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden ja komission on suoria 

ulkomaisia sijoituksia seuratessaan myös 

otettava huomioon se, onko 

eurooppalaisilla sijoittajilla vastaavat 

mahdollisuudet investoida asianomaisiin 

kolmansiin maihin, kun otetaan 

huomioon vähiten kehittyneiden maiden 

rakenne (vastavuoroisuuden periaate). 

 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltiot ja komissio voivat ottaa 

huomioon, onko ulkomainen sijoittaja 

kolmannen maan hallituksen 

määräysvallassa, mukaan luettuna 

merkittävän rahoituksen kautta. 

Määrittäessään ulkomaisen suoran 

sijoituksen todennäköistä vaikutusta 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 

jäsenvaltioiden ja komission on otettava 

mahdollisimman tarkasti huomioon, onko 

ulkomainen sijoittaja kolmannen maan 

hallituksen suorassa tai epäsuorassa 

määräysvallassa, mukaan luettuna 

merkittävän rahoituksen kautta, ja niiden 
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on otettava huomioon myös ulkomaisen 

sijoittajan mahdollisesti monikansallinen 

luonne ja etenkin sen mahdollisesti 

soveltamat käytännöt verojen 

kiertämiseksi, aggressiivisen 

verosuunnittelun harjoittamiseksi ja 

tuotantotoiminnan siirtämiseksi 

järjestelmällisesti muualle. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, 

muuttaa tai hyväksyä toimenpiteitä, jotka 

ovat tarpeen seurantamekanismin ja 

seurantaa koskevien päätösten kiertämisen 

estämiseksi. 

Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa, 

muutettava tai hyväksyttävä toimenpiteitä, 

jotka ovat tarpeen seurantamekanismin ja 

seurantaa koskevien päätösten kiertämisen 

estämiseksi, mukaan luettuina 

toimenpiteet, jotka liittyvät tilanteisiin, 

joissa yritys on rekisteröity jäsenvaltioon 

mutta on käytännössä kolmannen maan 

kansalaisten määräysvallassa tai 

omistuksessa. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin 

toimenpiteisiin on sisällyttävä todellisia 

investointeja heijastava suorien sijoitusten 

tilastointi OECD: n ja Kansainvälisen 

valuuttarahaston ohjeiden mukaisesti, 

jotta voidaan jättää huomiotta 

maksutaseeseen kirjatut rahataloudelliset 

läpivirrat. 

Perustelu 

Ulkomaisten suorien sijoitusten tilastot kuvaavat usein monikansallisten konsernien 

kotimaisten ja ulkomaisten yksiköiden välisiä rahataloudellisia siirtoja sekä kansainvälisiä 
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yrityskauppoja reaali-investointien sijaan. Sijoitusten ”läpivirtausta” tapahtuu esimerkiksi 

silloin kun ulkomaisen konsernin tytäryhtiö käyttää suorana sijoituksena saamaansa 

rahoituspääomaa sijoituksiin ulkomailla, kasvattaen näin suorien sijoitusten sisään- ja 

ulosvirtausta. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltion on ilmoitettava muille 

jäsenvaltioille ja komissiolle kaikki 

tapaukset, joissa sijoittaja on yrittänyt 

kiertää seurantamekanismin ja seurantaa 

koskevat päätökset. 

Perustelu 

Jos ulkomainen sijoittaja yrittäisi kiertää seurantamekanismin ja siten jäsenvaltion ja EU:n 

lainsäädännön, se tarkoittaisi, että kyseiseen jäsenvaltioon ja mahdollisesti muihinkin 

jäsenvaltioihin kohdistuu riski. Siksi on vain johdonmukaista ilmoittaa muille jäsenvaltioille 

kyseisestä mahdollisesta riskistä. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden 

seurantamekanismien on oltava avoimet, 

eikä niissä saa syrjiä joitakin kolmansia 

maita. Jäsenvaltioiden on erityisesti 

vahvistettava seurannan käynnistävät 

olosuhteet, seurannan perusteet sekä 

sovellettavat yksityiskohtaiset 

menettelysäännöt. 

1. Jäsenvaltioiden 

seurantamekanismien on oltava avoimet ja 

syrjimättömät. Jäsenvaltioiden on 

erityisesti vahvistettava seurannan 

käynnistävät olosuhteet, seurannan 

perusteet sekä sovellettavat 

menettelysäännöt. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Asianomaisten ulkomaisten 

sijoittajien ja yritysten toimittamat 

luottamukselliset tiedot, mukaan luettuna 

kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, on 

suojattava. 

3. Jäsenvaltioiden on taattava 

seurantamenettelyiden kohteiksi otettujen 
ulkomaisten sijoittajien ja yritysten 

toimittamien tietojen ehdoton 

luottamuksellisuus, mukaan luettuina 

kaupallisesti arkaluonteiset tiedot ja 

liikesalaisuudet. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Asianomaisilla ulkomaisilla 

sijoittajilla ja yrityksillä on oltava 

mahdollisuus hakea tuomioistuimessa 

muutosta kansallisten viranomaisten 

tekemiin seurantaa koskeviin päätöksiin. 

4. Asianomaisilla ulkomaisilla 

sijoittajilla ja yrityksillä on oltava 

mahdollisuus hakea tuomioistuimessa 

muutosta kansallisten viranomaisten 

tekemiin seurantaa koskeviin päätöksiin, 

paitsi jos tällaisen muutoksenhaun 

katsotaan olevan vastoin jäsenvaltion 

keskeisiä turvallisuusetuja. 

Perustelu 

Vaikka oikeus hakea muutosta oikeusteitse on keskeinen oikeusvaltion osatekijä Euroopassa, 

kyseistä oikeutta voidaan tietyissä olosuhteissa rajoittaa, jos se heikentää kansallista 

turvallisuutta, ja etenkin tapauksissa, joissa seurantaa koskevan päätöksen on tehnyt maan 

korkein toimeenpaneva viranomainen. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Komissio kehittää ja jakaa 

”parhaana käytäntönä” pidettävän 

seurantamekanismin, jonka jäsenvaltiot 

voivat ottaa käyttöön esimerkiksi silloin, 

kun ne eivät sillä hetkellä sovella omaa 

seurantamekanismia. Jäsenvaltiot voivat 

hyödyntää komission rakenneuudistusten 
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tukipalvelua seurantamekanismejaan 

perustaessaan. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät 

voimassa seurantamekanismeja, on 

toimitettava komissiolle vuosikertomus 

seurantamekanismin soveltamisesta. 

Kertomukseen on sisällyttävä kultakin 

raportointikaudelta erityisesti seuraavat 

tiedot: 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle vuosikertomus 

seurantamekanismin soveltamisesta. 

Kertomukseen on sisällyttävä kultakin 

raportointikaudelta erityisesti seuraavat 

tiedot: 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 SEUT-sopimuksen 346 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan mukaisesti mikään 

jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan 

tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo 

keskeisten turvallisuusetujensa 

vastaiseksi. 

Perustelu 

Tiettyjä seurantaan liittyviä tietoja voidaan perustellusti pitää kansallista turvallisuutta 

koskevina salaisuuksina, ja ne on suojattava. 

 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden, joilla ei ole Poistetaan. 
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seurantamekanismia, on toimitettava 

komissiolle vuosikertomus, jossa 

käsitellään niiden alueella tehtyjä 

ulkomaisia suoria sijoituksia käytettävissä 

olevien tietojen perusteella. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä seurantamekanismeja. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio julkaisee jäsenvaltioiden 

vuosikertomusten perusteella ja 

arkaluonteisten tietojen 

luottamuksellisuuden asianmukaisesti 

huomioon ottaen vuosikertomuksen, jossa 

esitetään seurantamekanismien 

soveltamista koskevat kootut tiedot. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen 

jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi toimittaa 

huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Huomautukset on 

toimitettava samanaikaisesti komissiolle. 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen 

jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty 

ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti 

vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, sen on toimitettava 

huomautuksia jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Huomautukset on 

toimitettava samanaikaisesti komissiolle. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se voi antaa lausunnon, joka 

on osoitettu jäsenvaltiolle, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty. Komissio voi antaa 

lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut 

jäsenvaltiot esittäneet huomautuksia. 

3. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti yhden tai useamman 

jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen 

järjestykseen, se antaa lausunnon, joka on 

osoitettu jäsenvaltiolle, johon ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty. Komissio antaa lausunnon siitä 

riippumatta, ovatko muut jäsenvaltiot 

esittäneet huomautuksia. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio tai jäsenvaltio, joka 

aiheellisesti katsoo, että ulkomainen suora 

sijoitus todennäköisesti vaikuttaa sen 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

voi pyytää jäsenvaltiolta, johon 

ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu 

tehtäväksi tai tehty, tietoja, jotka se 

tarvitsee 2 kohdassa tarkoitettujen 

huomautusten esittämiseksi tai 3 kohdassa 

tarkoitetun lausunnon antamiseksi. 

4. Komission tai jäsenvaltion, joka 

aiheellisesti katsoo, että ulkomainen suora 

sijoitus todennäköisesti vaikuttaa sen 

turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, 

pyynnöstä jäsenvaltion, johon ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on toimitettava asiaan liittyvät 

tiedot, jotka ovat tarpeen 2 kohdassa 

tarkoitettujen huomautusten esittämiseksi 

tai 3 kohdassa tarkoitetun lausunnon 

antamiseksi. Komissio voi lisäksi pyytää, 

että asiasta keskustellaan sijoitusten 

seurannan keskusyhteyspisteessä. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 2 kohdan mukaiset 

huomautukset tai 3 kohdan mukaiset 

lausunnot on osoitettava sille jäsenvaltiolle, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

5. Edellä 2 kohdan mukaiset 

huomautukset tai 3 kohdan mukaiset 

lausunnot on osoitettava viipymättä sille 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 
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kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 

viimeistään 25 työpäivän kuluessa 1 tai 4 

kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta. 

Jos komissio antaa lausunnon muilta 

jäsenvaltioilta saatujen huomautusten 

jälkeen, komissiolla on ylimääräiset 25 

työpäivää lausunnon antamista varten. 

ja joka tapauksessa viimeistään 25 

työpäivän kuluessa 1 tai 4 kohdassa 

tarkoitettujen tietojen saamisesta. Jos 

komissio antaa lausunnon muilta 

jäsenvaltioilta saatujen huomautusten 

jälkeen, komissiolla on ylimääräiset 25 

työpäivää lausunnon antamista varten. 

 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, se 

voi antaa lausunnon, joka on osoitettu 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

1. Jos komissio katsoo, että 

ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa 

todennäköisesti unionin etua koskeviin 

hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, se 

antaa lausunnon, joka on osoitettu 

jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora 

sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi pyytää jäsenvaltiolta, 

johon ulkomainen suora sijoitus on 

suunniteltu tehtäväksi tai tehty, tietoja, 

jotka se tarvitsee 1 kohdassa tarkoitetun 

lausunnon antamiseksi. 

2. Jäsenvaltion, johon ulkomainen 

suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai 

tehty, on komission pyynnöstä toimitettava 

10 artiklassa tarkoitetut asiaan liittyvät 

tiedot. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio osoittaa lausuntonsa 3. Komissio osoittaa lausuntonsa 



 

RR\1155168FI.docx 137/145 PE619.160v03-00 

 FI 

asianomaiselle jäsenvaltiolle 

kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 

viimeistään 25 työpäivän kuluessa siitä, 

kun se on saanut 2 kohdan mukaisesti 

pyytämänsä tiedot. Jos jäsenvaltiolla on 

käytössä seurantamekanismi 3 artiklan 1 

kohdan mukaisesti ja komissio on saanut 

tiedot seurannan kohteena olevasta 

ulkomaisesta suorasta sijoituksesta 8 

artiklan 1 kohdan mukaisesti, lausunto on 

annettava viimeistään 25 työpäivän 

kuluessa näiden tietojen saamisesta. Jos 

lausunnon antamiseksi tarvitaan lisätietoja, 

25 päivän määräajan laskeminen alkaa 

lisätietojen vastaanottamispäivästä. 

asianomaiselle jäsenvaltiolle viipymättä ja 

joka tapauksessa viimeistään 25 työpäivän 

kuluessa siitä, kun se on saanut 2 kohdan 

mukaisesti pyytämänsä tiedot. Jos komissio 

on saanut tiedot seurannan kohteena 

olevasta ulkomaisesta suorasta sijoituksesta 

8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, lausunto on 

annettava viimeistään 25 työpäivän 

kuluessa näiden tietojen saamisesta. Jos 

lausunnon antamiseksi tarvitaan lisätietoja, 

25 päivän määräajan laskeminen alkaa 

lisätietojen vastaanottamispäivästä. 

 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että komission ja muiden jäsenvaltioiden 8 

artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyytämät tiedot asetetaan 

komission ja pyynnön esittäneiden 

jäsenvaltioiden saataville viipymättä. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että komission ja muiden jäsenvaltioiden 8 

artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyytämät tiedot asetetaan 

komission ja pyynnön esittäneiden 

jäsenvaltioiden saataville ilman aiheetonta 

viivytystä. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a) ulkomaisen sijoittajan ja sen 

yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus 

on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 

omistusrakenne, mukaan luettuna tiedot 

määräysvaltaa käyttävästä osakkaasta tai 

osakkaista; 

 a) ulkomaisen sijoittajan ja sen 

yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus 

on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, koko 

omistusrakenne, mukaan luettuna tiedot 

tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista. 
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Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä asetusta sovellettaessa saatuja 

tietoja saa käyttää vain siihen 

tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty. 

1. Tätä asetusta sovellettaessa saatuja 

tietoja saa käyttää vain siihen 

tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty, 

eikä tietojen käyttäminen saa johtaa liike-

, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai 

kaupallisen menettelyn tai sellaisen tiedon 

ilmaisemiseen, jonka ilmaiseminen olisi 

vastoin yleistä järjestystä. 

Perustelu 

Tämän asetuksen tietyissä osissa säädetään yhteistyöstä, johon sisältyy tiedonvaihtoa. Tällä 

tarkistuksella puututaan mahdollisiin huolenaiheisiin, jotka liittyvät luottamuksellisuuteen ja 

kaupallisesti ja ammatillisesti arkaluonteisten tietojen suojelemiseen. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 

tätä asetusta sovellettaessa hankittujen 
tietojen luottamuksellisuuden suojan. 

2. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 

hankittujen ja ulkomaisten sijoittajien ja 

asianomaisen yrityksen toimittamien 

arkaluonteisten tietojen, direktiivissä (EU) 

2016/9431 a määritellyt liikesalaisuudet 

mukaan luettuina, ehdottoman 
luottamuksellisuuden ja suojan. 

Jäsenvaltiot ja komissio vastaavat 

seurantamenettelyjä sovellettaessa 

liikesalaisuuksien suojaamisesta. 

 ______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 

päivänä kesäkuuta 2016, 

julkistamattoman taitotiedon ja 

liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 

suojaamisesta laittomalta hankinnalta, 

käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 
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15.6.2016, s. 1). 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

varten yhteyspiste, jäljempänä ’sijoitusten 

seurannan yhteyspiste’. Komissio ja muut 

jäsenvaltiot ottavat näihin sijoitusten 

seurannan yhteyspisteisiin yhteyttä kaikissa 

tämän asetuksen täytäntöönpanoon 

liittyvissä kysymyksissä. 

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 

ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 

varten yhteyspiste, jäljempänä ’sijoitusten 

seurannan yhteyspiste’. Komissio tarjoaa 

sijoitusten seurannan 

keskusyhteyspisteen, jonka kautta 

jäsenvaltiot voivat tehdä tiivistä 

yhteistyötä keskenään. Komissio ja muut 

jäsenvaltiot ottavat näihin sijoitusten 

seurannan yhteyspisteisiin yhteyttä kaikissa 

tämän asetuksen täytäntöönpanoon 

liittyvissä kysymyksissä. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 

soveltamista ja esittää siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 

voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on 

osallistuttava tähän ja toimitettava 

komissiolle kertomuksen laatimista varten 

tarvittavat tiedot. 

1. Komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle vuosittain ... 

päivän ...kuuta ... [asetuksen 

voimaantulopäivä] jälkeen tämän 

asetuksen soveltamista koskevan 

kertomuksen, joka sisältää 

merkityksellisiä tietoja jäsenvaltioiden ja 

komission seurantajärjestelmien 

toiminnasta. Komissio esittää viimeistään 

... päivänä ...kuuta ... [kolme vuotta tämän 

asetuksen voimaantulon jälkeen] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

perusteellisen arvioinnin unioniin 

tehtävien ulkomaisten suorien sijoitusten 

seurantapuitteista sekä EU: n 

ulkopuolisten lainkäyttöalueiden 

seurantajärjestelmissä tapahtuneista 

muutoksista ja liittää siihen tarpeen 
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mukaan lainsäädäntöehdotuksen. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 6 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan puolustusteollinen 

kehittämisohjelma: 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus, annettu ... päivänä ...kuuta ..., 

Euroopan puolustusalan teollisen 

kehittämisen ohjelman perustamisesta 

EU: n puolustusteollisuuden 

kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin 

tukemiseksi; EUVL L ... 

(COM(2017)0294). 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 6 b luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan puolustusrahasto: 

 komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle EU:n puolustusrahaston 

käyttöönotosta (COM(2017)0295). 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 6 c luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Pysyvä rakenteellinen yhteistyö 

(PRY): 

 neuvoston päätös (YUTP) 2017/2315, 

annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, 
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pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 

ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden 

luettelon vahvistamisesta; EUVL L 331, 

14.12.2017, s. 57. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 6 d luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Euroopan strategisten 

investointien rahasto 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/1017, annettu 25 

päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan 

strategisten investointien rahastosta, 

Euroopan investointineuvontakeskuksesta 

ja Euroopan investointihankeportaalista 

sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja 

(EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta; 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja 

(EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan 

strategisten investointien rahaston 

voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä 

kyseistä rahastoa ja Euroopan 

investointineuvontakeskusta koskevien 

teknisten parannusten tekemiseksi; 
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