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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν ανέκαθεν σημαντικές για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
αποκομίζουν το μεγαλύτερο άμεσο όφελος από τις πηγές άμεσων ξένων επενδύσεων 
(ΑΞΕ/FDI), ωστόσο ο αντίστοιχος αντίκτυπος στην ασφάλεια και τα στρατηγικά συμφέροντα 
της Ένωσης και των κρατών μελών μπορεί επίσης να είναι σημαντικός. Οι τελευταίες 
εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, με πιο πρόσφατη την υπογραφή, τον 
Νοέμβριο του 2017, της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), καθιστούν ακόμα πιο 
ευρύ τον αντίκτυπο των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων. Παράλληλα με την επίτευξη των 
δεδηλωμένων στόχων για βελτιωμένη διαφάνεια, λογοδοσία και ασφάλεια ως προς τον τρόπο 
χειρισμού των άμεσων ξένων επενδύσεων εντός της ΕΕ, πρέπει να αποδίδεται προσοχή στη 
διαχείριση της διαδικασίας αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες και τα 
δικαιώματα των επιμέρους κρατών μελών γίνονται σεβαστά, χωρίς να απορροφούνται 
σταδιακά από την Επιτροπή ή άλλους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και ότι τα κράτη μέλη 
διατηρούν το ύστατο δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άμεσες ξένες επενδύσεις 
εντός των συνόρων τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος 
είναι υπεύθυνο για την εθνική του ασφάλεια και ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες και χρονικά ευαίσθητες διαδικασίες. 

Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να μην αναγκάζονται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να 
διατηρήσουν μηχανισμούς ελέγχου όταν οι μηχανισμοί αυτοί δεν εξυπηρετούν τα 
συμφέροντά τους. Ενώ η πρόταση της Επιτροπής φαινομενικά σέβεται τη βούληση των 
επιμέρους κρατών μελών από αυτή την άποψη, είναι πολύ σημαντικό οι κοινές «βασικές 
απαιτήσεις» των μελλοντικών μηχανισμών ελέγχου να μην θίγουν τις ποικίλες και ιδιαίτερες 
απαιτήσεις των επιμέρους κρατών μελών, ειδικότερα στους τομείς της ασφάλειας και των 
στρατηγικών συμφερόντων. Επίσης, κατά την ανταλλαγή δεδομένων και ευαίσθητων 
πληροφοριών, είναι καθοριστικής σημασίας τα κράτη μέλη να μην παραχωρούν την 
ακεραιότητα και την ασφάλειά τους σε άλλη αρχή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφευχθούν 
τα υποχρεωτικά στοιχεία. 

Τέλος, με την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αποτελεί για τους 
ξένους επενδυτές πύλη πρόσβασης στην ενιαία αγορά της ΕΕ, θα πρέπει επίσης οι μηχανισμοί 
ελέγχου να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων που 
κατευθύνονται στην ΕΕ μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και να λάβουν ειδικά μέτρα 
για τις μελλοντικές επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, οι οποίες θα αποτελέσουν 
νέα πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση 
της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και οικονομιών 
κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση 
κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και 
τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων 
αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους 
στόχους του επενδυτικού σχεδίου της 
Επιτροπής για την Ευρώπη και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων 
και προγραμμάτων της Ένωσης.

(1) Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση 
της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας 
οικονομικής μεγέθυνσης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
οικονομιών κλίμακας, της εισαγωγής στην 
Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, 
καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του 
ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές 
της Ένωσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
προάγουν τους στόχους του επενδυτικού 
σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων 
και προγραμμάτων της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι από 
τις πλέον ανοικτές στον κόσμο και η 
οικονομική μεγέθυνση, καθώς και η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, 
βασίζονται στη διαφάνεια αυτή και στις 
εμπορικές συναλλαγές· Ωστόσο, η 
Ευρώπη πάσχει από έλλειψη 
αμοιβαιότητας όσον αφορά την 
πρόσβαση στις αγορές των εμπορικών 
εταίρων της, πράγμα που υποσκάπτει την 
οικονομία της, τη βιομηχανία της και τις 
εταιρείες της.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων 
που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του 

(3) Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων 
που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, και των εμπορικών και 
επενδυτικών συμφωνιών που έχουν 
συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους 
όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα 
σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για 
λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, και των εμπορικών και 
επενδυτικών συμφωνιών που έχουν 
συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους 
όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα 
σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για 
λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, 
στρατηγικών συμφερόντων, θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ή προστασίας των βασικών 
τεχνολογιών.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.)

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
μέτρα βάσει των οποίων δύνανται να 
περιορίζουν την κυκλοφορία κεφαλαίων 
μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών για λόγους 
δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα 
μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και 
τις ανησυχίες των οικείων κρατών μελών 
σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 
και οδηγούν σε σειρά ρυθμίσεων που 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και την ακολουθούμενη 
διαδικασία. Άλλα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς.

(4) Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
μέτρα βάσει των οποίων δύνανται να 
περιορίζουν την κυκλοφορία κεφαλαίων 
μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών για λόγους 
δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα 
μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και 
τις ανησυχίες των οικείων κρατών μελών 
σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 
και οδηγούν σε σειρά ρυθμίσεων που 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και την ακολουθούμενη 
διαδικασία. Άλλα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς και θα 
πρέπει, συνεπώς, να τους αποκτήσουν.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι σημαντικό να παρασχεθεί 
ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί 

(7) Είναι σημαντικό να παρασχεθεί 
ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί 
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συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο 
ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου 
για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο 
αυτό δεν θίγει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς 
τη διαφύλαξη της εθνικής τους 
ασφάλειας.

συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο 
ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου 
για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Η εν λόγω 
ασφάλεια δικαίου δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
αναθέτουν και να ελέγχουν την εθνική 
ασφάλεια της επικράτειάς τους και θα 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 346 ΣΛΕΕ..

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πλαίσιο για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να 
παρέχει στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν 
τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, 
καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, 
παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα 
κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις 
ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και 
τις εθνικές περιστάσεις.

(8) Το πλαίσιο για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να 
παρέχει στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή τα αναγκαία μέσα για να 
αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο, καθιστώντας εφικτή την 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται 
για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης 
συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της 
κατάστασης και τις μεταβαλλόμενες 
εθνικές περιστάσεις σε κάθε κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προς τον σκοπό της παροχής 
καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την 

(11) Προς τον σκοπό της παροχής 
καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την 
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Επιτροπή κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ένας κατάλογος παραγόντων που μπορεί να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο 
άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. 
Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα 
καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο 
διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες 
επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των 
παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι 
θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

Επιτροπή κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ένας κατάλογος παραγόντων που μπορεί να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο 
άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. 
Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα 
καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο 
διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες 
επενδύσεις στην Ένωση, και θα παράσχει 
μια βάση προκειμένου η αρμόδια αρχή να 
ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε 
δικαστική επανεξέταση του ελέγχου. Ο 
κατάλογος των παραγόντων που μπορεί να 
θεωρηθεί ότι θέτουν ζητήματα ασφάλειας 
ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να παραμείνει 
ενδεικτικός.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του ελέγχου της επένδυσης και της απειλής για την 
ασφάλεια. Σε κάθε ενδεχόμενη δικαστική επανεξέταση, τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εντοπίζουν τους παράγοντες που έχει λάβει υπόψη η αρχή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να αποφανθούν εάν 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να 
θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν 
όλους τους σχετικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής 
σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και 
συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη 
σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση 
της δημόσιας τάξης και των οποίων η 
διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε 
σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή 

(12) Προκειμένου να αποφανθούν εάν 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να 
θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές 
ζωτικής σημασίας, των συνεπειών για την 
εθνική άμυνα και τις ευρωπαϊκές 
αμυντικές βιομηχανίες, για τις κρίσιμες
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, 
και τους συντελεστές παραγωγής που 
έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια,
τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των 
οποίων η διαταραχή, απώλεια ή 
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στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν το 
εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται 
άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω 
της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) 
από την κυβέρνηση τρίτης χώρας.

καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο 
σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεκτιμούν 
το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής 
ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα (για 
παράδειγμα, μέσω της παροχής 
σημαντικής χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) 
από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, 
λαμβανομένου υπόψη ότι ο ουσιαστικός 
έλεγχος μπορεί επίσης να απορρέει από τη 
χρήση εκτενών πιστωτικών 
διευκολύνσεων και δανείων από 
κυβέρνηση τρίτης χώρας ή κρατικό 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οποιαδήποτε 
άλλη κρατικής ιδιοκτησίας επιχείρηση
τρίτης χώρας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού 
πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, 
την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά 
τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να 
ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν 
λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά τρόπο 
διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις 
μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο 
καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο και 
η κατοχύρωση της δυνατότητας 
προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των 
εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου.

(13) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού 
πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, 
την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά 
τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να 
ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν 
λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά τρόπο 
διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις 
μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο 
καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο, 
ελάχιστων ποιοτικών απαιτήσεων 
σχετικά με τα δεδομένα που θα 
διατίθενται με σκοπό τη βελτίωση της 
αξιοπιστίας  και της συγκρισιμότητας 
των συνόλων δεδομένων που 
διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη σχετικά 
με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και η 
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κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής 
στη δικαιοσύνη κατά των εκδιδόμενων 
αποφάσεων ελέγχου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να συσταθεί ένας 
μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και 
αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα 
κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση, 
ανεξαρτήτως του εάν τα κράτη μέλη που 
υποβάλουν παρατηρήσεις ή το κράτος 
μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου ή διενεργούν έλεγχο 
της επένδυσης. Οι παρατηρήσεις των 
κρατών μελών θα πρέπει να διαβιβάζονται 
και στην Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει 
σκόπιμο, γνώμη προς το κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση, 
ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος 
μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή 
διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και 
ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη 
έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

(14) Θα πρέπει να συσταθεί ένας 
μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και 
αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα 
κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν 
δεόντως μέσω των κατάλληλων διαύλων 
με κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
μια επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα 
κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις 
ή το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου 
ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι 
παρατηρήσεις των κρατών μελών θα 
πρέπει να διαβιβάζονται και στην 
Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, στις 
περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, γνώμη 
προς το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν το εν 
λόγω κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό 
ελέγχου ή διενεργεί έλεγχο της επένδυσης 
και ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη 
έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη 
βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι 
πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η 
δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην 
Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία 
των έργων και των προγραμμάτων που 
εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα 
οποία συμβάλλουν σημαντικά στην 
οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση 
και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. 
Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε 
εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή 
χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους 
συντελεστές παραγωγής που έχουν 
κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης 
σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε 
παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός 
κατάλογος έργων και προγραμμάτων 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες 
με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις 
μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την 
Επιτροπή.

(15) Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη 
βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι 
πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η 
δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην 
Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία 
των έργων και των προγραμμάτων που 
εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα 
οποία συμβάλλουν σημαντικά στην 
οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση, 
την ασφάλεια, το στρατηγικό συμφέρον
και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. 
Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε 
εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση 
είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία 
για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, την 
άμυνα, τις κρίσιμες τεχνολογίες ή τους 
κρίσιμους συντελεστές παραγωγής. Για 
λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του 
κανονισμού ενδεικτικός κατάλογος έργων 
και προγραμμάτων ενωσιακού 
ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα 
οποία άμεσες ξένες επενδύσεις θα πρέπει
να υποβληθούν σε έλεγχο από την 
Επιτροπή. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει 
να επικαιροποιείται αμέσως μόλις 
τίθενται σε ισχύ νέα έργα ή προγράμματα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 
από την Επιτροπή την ενεργοποίηση του 
μηχανισμού συνεργασίας για έργα και 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος 
για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
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Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη της τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να παρέχει 
εξηγήσεις σε περίπτωση που δεν έχει 
ληφθεί υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση 
είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα 
οποία προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία 
κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν 
βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της 
Επιτροπής και να αιτιολογούν στην 
Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να μην την 
ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το 
καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει
επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα 
οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής 
επένδυσης.

(16) Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση 
είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα 
οποία προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία 
κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν 
βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της 
Επιτροπής και να αιτιολογούν διεξοδικά 
στην Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να 
μην την ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση 
προς το καθήκον τους καλόπιστης 
συνεργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 
4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί επίσης να ζητεί από τα 
οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής 
επένδυσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διευκολύνεται η 
συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η 
εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα 

(17) Εφόσον η εθνική ασφάλεια 
παραμένει στην ευθύνη των κρατών 
μελών, προκειμένου να διευκολύνεται η 
συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η 
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πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους 
μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε 
τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, 
ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν 
σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. 
Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που 
δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα 
πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους.

εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων 
από την Επιτροπή, και για μια καλύτερη 
αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των 
στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη 
μέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τους 
μηχανισμούς τους ελέγχου και 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους 
μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα 
πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση 
εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των 
μηχανισμών τους ελέγχου. Για τους ίδιους 
λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία του απορρήτου 
των εμπιστευτικών και λοιπών ευαίσθητου 
χαρακτήρα πληροφοριών.

(20) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία του απορρήτου 
των εμπιστευτικών και λοιπών ευαίσθητου 
χαρακτήρα πληροφοριών, ιδίως όταν 
πρόκειται για την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τον έλεγχο από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τον έλεγχο από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, εξαιρέσει του τομέα της 
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δημόσιας τάξης. άμυνας, με την επιφύλαξη της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών 
μελών για την εθνική τους ασφάλεια.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε 
είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η 
οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη 
διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων 
μεταξύ του ξένου επενδυτή και του 
επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον 
οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την 
περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά 
κεφάλαια με σκοπό την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας σε κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την 
πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή 
στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα·

1. «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε 
είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η 
οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη 
διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων 
μεταξύ του ξένου επενδυτή και του 
επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον 
οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την 
περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά 
κεφάλαια με σκοπό την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας στο έδαφος ή 
την αποκλειστική οικονομική ζώνη 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή 
την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση 
ή στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι πρέπει να καλύπτονται οι επενδύσεις για την οικονομική 
δραστηριότητα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «ξένος επενδυτής»: φυσικό 
πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης 
χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει 
ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη 
επένδυση·

2. «ξένος επενδυτής»: φυσικό 
πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης 
χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει 
ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη 
επένδυση, καθώς και φυσικό πρόσωπο ή 
επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος 
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μέλος, αλλά που τελεί υπό τον ουσιαστικό 
έλεγχο τρίτης χώρας ή χρηματοδοτείται 
από τρίτη χώρα·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «βασικές τεχνολογίες»: οι 
τεχνολογίες ή οι επιχειρήσεις από τις 
οποίες εξαρτάται ένας βιομηχανικός 
κλάδος, όπως προβλέπεται για 
παράδειγμα στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
δεύτερη περίπτωση·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν 
μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων 
επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, υπό τις προϋποθέσεις και 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν, 
τροποποιούν ή θεσπίζουν μηχανισμούς για 
τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη 
βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει, 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι 
οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα 
ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος.

2. Η Επιτροπή ελέγχει, στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι 
πιθανόν να επηρεάσουν ενωσιακά έργα 
και προγράμματα.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος 
περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή 
προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή 
χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου 
ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση η 
οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό 
της συνολικής χρηματοδότησης του 
έργου ή προγράμματος, καθώς και τα 
έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που 
έχουν κρίσιμη σημασία ή τους 
συντελεστές παραγωγής που έχουν 
κρίσιμη σημασία. Ενδεικτικός κατάλογος 
έργων και προγραμμάτων ενωσιακού 
ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 1.

3. Στα έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος 
περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή 
προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή 
χρηματοδότηση, ή που εμπίπτουν στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας, την άμυνα, τις 
κρίσιμες τεχνολογίες ή τους κρίσιμους 
συντελεστές παραγωγής. Ενδεικτικός και 
μη εξαντλητικός κατάλογος έργων και 
προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμώνται 
κατά τον έλεγχο

Παράγοντες που συνεκτιμώνται κατά τον 
έλεγχο

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
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τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές 
συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, 
επί:

τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της 
επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υποδομών ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των 
τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, 
των επικοινωνιών, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του διαστήματος ή των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και
επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου 
χαρακτήρα·

- υποδομών ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
υλικών και των πρώτων υλών, της 
ενεργειακής ασφάλειας, των υποδομών 
μεταφορών, επικοινωνιών, δημόσιας 
ιατρικής περίθαλψης, μέσων 
επικοινωνίας, αποθήκευσης δεδομένων, 
αεροδιαστημικής ή παροχής
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και 
των εγκαταστάσεων ευαίσθητου 
χαρακτήρα και των βιομηχανιών και 
υποδομών ασφάλειας και άμυνας όπως 
είναι οι στρατιωτικές βάσεις, και των 
άμεσων ξένων επενδύσεων σε γη και 
ακίνητα που μπορεί να επηρεάσουν τη 
χρήση αυτών των αμυντικών υποδομών·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη 
σημασία, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής, των 
ημιαγωγών, των τεχνολογιών με δυνητικές 
εφαρμογές διπλής χρήσης, της 
κυβερνοασφάλειας, του διαστήματος και 
της πυρηνικής ενέργειας·

- τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη 
σημασία, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής, των 
ημιαγωγών, των νανοτεχνολογιών, των 
βιοτεχνολογιών, άλλων τεχνολογιών με 
δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της 
κυβερνοασφάλειας, των στρατιωτικών 
και αμυντικών τεχνολογιών, της 
κυβερνοεπιτήρησης και της τεχνολογίας 
παρείσδυσης, της αεροδιαστημικής, της 
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τεχνολογίας του διαστήματος και της 
πυρηνικής ενέργειας ή κάθε άλλης 
σύγχρονης τεχνολογίας στρατηγικής 
σπουδαιότητας, όπως και των εταιρειών 
που εμπλέκονται στην εφοδιαστική 
αλυσίδα αμυντικών προϊόντων και 
τεχνολογιών όπου υφίσταται κίνδυνος 
μεταφοράς σε χώρα που αντιπροσωπεύει 
κίνδυνο για την ασφάλεια σε παγκόσμιο ή 
περιφερειακό επίπεδο·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– του ρόλου που διαδραματίζει η 
εταιρεία στις συνεργατικές ερευνητικές 
και αναπτυξιακές δράσεις και της 
πρόσβασης στην τεχνολογία, στα ΔΔΙ και 
στην τεχνογνωσία που συνδέονται με το 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- της πρόσβασης σε πληροφορίες 
ευαίσθητου χαρακτήρα ή της δυνατότητας 
ελέγχου πληροφοριών ευαίσθητου 
χαρακτήρα.

- της πρόσβασης σε πληροφορίες 
ευαίσθητου ή στρατηγικού χαρακτήρα για 
την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια ή της 
δυνατότητας ελέγχου πληροφοριών 
ευαίσθητου χαρακτήρα για την ασφάλεια.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη 
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άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να 
θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να
συνεκτιμούν το κατά πόσον ο ξένος 
επενδυτής ελέγχεται από την κυβέρνηση 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω 
της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης.

άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να 
θίξει την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ή την προστασία 
των βασικών τεχνολογιών, τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή συνεκτιμούν το κατά 
πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται, άμεσα 
ή έμμεσα, από την κυβέρνηση τρίτης 
χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, 
ειδικά εάν αυτή η κυβέρνηση δεν σέβεται 
πλήρως το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές δίκαιο 
ανθρωπιστικής βοήθειας, και δεν 
συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου των εξοπλισμών, όπως είναι η 
Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων (ATT), ή 
ακόμη εάν χρησιμοποιούνται αδιαφανείς 
δομές ιδιοκτησίας με ασαφή τον 
πραγματικό ιδιοκτήτη ή εάν 
παραβιάζονται οι κανόνες της κοινής 
αγοράς·

Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη μπορούν να 
αξιολογούν θετικά τυχόν γεωπολιτικούς 
παράγοντες, π.χ. το ότι η εταιρία έχει 
έδρα σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να 
τροποποιούν ή να θεσπίζουν τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η 
καταστρατήγηση των μηχανισμών ελέγχου 
και των αποφάσεων ελέγχου.

Τα κράτη μέλη διατηρούν, τροποποιούν ή 
θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των 
μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων 
ελέγχου.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες 
επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν 
δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των 
εθνικών αρχών.

4. Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες 
επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν 
δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των 
εθνικών αρχών, όμως η προσφυγή τους 
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αντίθετη προς 
τα βασικά ζητήματα ασφάλειας του 
κράτους μέλους ούτε να παραβιάζει την 
ικανότητα κρατών μελών να λαμβάνουν 
αποφάσεις.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους υφιστάμενους μηχανισμούς 
τους ελέγχου το αργότερο έως τις […] (30 
ημέρες από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος κανονισμού). Τα κράτη μέλη
κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε 
τροποποίηση υφιστάμενου μηχανισμού 
ελέγχου και κάθε θεσπιζόμενο νέο 
μηχανισμό ελέγχου εντός 30 το αργότερο 
ημερών από την έναρξη της ισχύος του 
μηχανισμού ελέγχου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται 
να παρέχουν πληροφορίες η διάδοση των 
οποίων θεωρούν ότι αντίκειται προς τα 
ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας τους.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο μπορεί θεμιτώς να θεωρηθούν απόρρητες για 
λόγους εθνικής ασφάλειας και πρέπει να προστατεύονται.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους.

3. Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να αποκτήσουν και 
υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 
επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες 
που έχουν στη διάθεσή τους.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών, δύναται να απευθύνει 
γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η 
Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη 
ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη 
έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών, απευθύνει γνώμη στο 
κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται 
ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση 
ξένη επένδυση. Η Επιτροπή απευθύνει 
γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη 
μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύναται να 

1. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, απευθύνει 
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απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση.

γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του 
μηχανισμού συνεργασίας για έργα και 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος 
για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η γνώμη της Επιτροπής 
κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη.

4. Η γνώμη της Επιτροπής 
κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη. 
Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη βάσει 
του παρόντος άρθρου, ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο 
διαρθρωμένου διαλόγου για τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις που επηρεάζουν την 
ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει 
βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της 
Επιτροπής και αιτιολογεί στην Επιτροπή 

5. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει 
βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της 
Επιτροπής και αιτιολογεί διεξοδικά στην 
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τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει 
τη γνώμη της.

Επιτροπή τυχόν απόφασή του να μην 
ακολουθήσει τη γνώμη της.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και 
τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 
παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή 
και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και 
τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 
παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή 
και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός της 
προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 6 
παράγραφος 2 και ότι οι πληροφορίες 
αυτές πληρούν τις ελάχιστες ποιοτικές 
απαιτήσεις αξιοπιστίας και 
συγκρισιμότητας των συνόλων των 
δεδομένων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του ξένου 
επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή 
έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη 
επένδυση·

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του ξένου επενδυτή και 
της επιχείρησης στην οποία 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή 
έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη 
επένδυση·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τις τρίτες χώρες στις οποίες ο 
ξένος επενδυτής ασκεί σημαντικό μέρος 
των επενδυτικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) οιαδήποτε άλλη πληροφορία που 
διαθέτει το κράτος μέλος και επιτρέπει να 
διαπιστωθεί εάν η επένδυση εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προστασία των 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προστασία των 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως αναφορικά 
με την προστασία του εμπορικού 
απορρήτου.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο 
επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων («σημείο επαφής για τον 
έλεγχο των ΑΞΕ») με αρμοδιότητα τα 

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα θεσμικό 
σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων 
ξένων επενδύσεων («θεσμικό σημείο
επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») με 
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ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων 
ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή και τα 
λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν 
λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των 
ΑΞΕ για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

αρμοδιότητα τα ζητήματα που αφορούν 
τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων. Η 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη 
απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής 
για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα 
που σχετίζεται με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη συνεδριάζουν τακτικά για να 
συζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά τον έλεγχο των επενδύσεων και να 
συντονιστούν ως προς τους παράγοντες 
που συνεκτιμώνται κατά την έννοια του 
άρθρου 4, με σκοπό την εναρμόνιση των 
παραγόντων αυτών.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά την 
έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και 
παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκπόνηση της εν 
λόγω έκθεσης.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά την 
έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και 
παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκπόνηση της εν 
λόγω έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση και το 
αργότερο έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλει αναθεώρησή του. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι δεν απαιτείται τέτοια 
αναθεώρηση, οφείλει να αιτιολογήσει την 
απόφασή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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– Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας:

– Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της 
άμυνας που αποσκοπεί στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου 
ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας 
της ΕΕ·

– Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση 
της προπαρασκευαστικής δράσης για την 
έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR)·
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