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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει τους γενικούς στόχους και τα βασικά στοιχεία της πρότασης 
κανονισμού για τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που προέρχεται από τρίτες χώρες στην ΕΕ. 
Μολονότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι συχνά μια ευκαιρία για την οικονομία της ΕΕ, 
μπορούν επίσης να υπάρξουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η παροχή δυνατότητας 
για ορισμένες επενδύσεις μπορεί να ενέχει κίνδυνο για την Ένωση και τα κράτη μέλη στον 
τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης.

Η ΕΕ απέχει πολύ από το να είναι σε θέση να μιλήσει με ενιαία φωνή για τις ξένες επενδύσεις 
στην Ευρώπη, και η συγκέντρωση κατ’ αυτόν τον τρόπο των συγκλίσεων, όπου είναι 
δυνατόν, θα αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη διαμόρφωση στερεής και 
συμπληρωματικής πολιτικής θέσης σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαθέτει 
μια κοινή αντίδραση στο ραγδαία μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο περίπλοκο επενδυτικό 
τοπίο, ενώ ταυτόχρονα θα ευθυγραμμίσει την ΕΕ με άλλους παγκόσμιους εμπορικούς και 
επενδυτικούς εταίρους όπου λειτουργούν ήδη μηχανισμοί ελέγχου ΑΞΕ. 

Η θέσπιση ένα πλήρως λειτουργικού πλαισίου συντονισμού σε όλη την ΕΕ, θα είναι, ωστόσο, 
μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν σήμερα 
διαφορετικές προσεγγίσεις, χωρίς να διαθέτουν όλα μηχανισμό εξέτασης. Ως εκ τούτου, ο 
εισηγητής υποστηρίζει ότι η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού ελέγχου από τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παραμείνει εθελοντική, όπως και στην πρόταση της Επιτροπής, ενώ από την 
άλλη πλευρά θα μπορέσουν οι χώρες που εκτελούν τέτοιου είδους έλεγχο να συνεργαστούν 
στενότερα. Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη να εξορθολογιστούν οι 
διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για 
όλα τα κράτη μέλη.

Η πρόταση περιλαμβάνει τροποποιήσεις και διευκρινίσεις:

 Αποσαφήνιση του ορισμού των ξένων επενδυτών όσον αφορά την κυριότητα και τον 
πραγματικό έλεγχο, καθώς η γεωγραφική θέση μιας επιχειρήσεως δεν υποδηλώνει κατά 
λογική αναγκαιότητα και τον πραγματικό τόπο προέλευσης των επενδύσεων·

 Σύμφωνα με τα πλαίσια ελέγχων που θεσπίστηκαν στις χώρες του ΟΟΣΑ, να 
διευρυνθεί ο εξαντλητικός κατάλογος των τομέων καίριας σημασίας τεχνολογιών, 
υποδομών και τομέων που μπορούν να ληφθούν υπόψη και επί των οποίων οι 
ενδεχόμενες ξένες επενδύσεις ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, 

 Δυνατότητα να επιτραπεί η ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου των κρατών μελών και 
της Επιτροπής από τα συνδικάτα, λαμβάνοντας για παράδειγμα από το σημερινό 
σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες·

 Δυνατότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την ενεργοποίηση του 
μηχανισμού συνεργασίας για έργα και προγράμματα που έχουν ενδιαφέρον για την 
Ένωση·

 Να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή ασκεί τη διαλογή για συναφή έργα και προγράμματα 
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ενδιαφέροντος της Ένωσης που χρηματοδοτήθηκαν από το τρέχον, αλλά και 
μελλοντικά, πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια·

 Ο περιορισμός της δυνατότητας κατάχρησης ή κακής χρήσης αυτού του πλαισίου, 
εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη παρέχουν αιτιολογημένες εξηγήσεις σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται άμεσες ξένες επενδύσεις σε άλλο κράτος μέλος, 
ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, καθώς και μέσω της 
ενίσχυσης του συντονιστικού ρόλου της Επιτροπής· 

 Να συσταθεί μια ομάδα συντονισμού για τον έλεγχο των επενδύσεων όπου τα κράτη 
μέλη που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώμες για 
την πραγματοποιούμενη εξέταση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή· 

 Μείωση του φόρτου των απαιτήσεων πληροφόρησης σχετικά με τα κράτη μέλη, καθώς 
και ι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά τριετία μετά την παρέλευση 
δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
διατηρούν ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, 
το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(«ΣΛΕΕ») και ενσωματώνεται στις 
διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

(2) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
διατηρούν ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, 
το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(«ΣΛΕΕ») και ενσωματώνεται στις 
διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Λαμβάνοντας 
υπόψη αυτό το ανοικτό πνεύμα, η Ένωση 
θα πρέπει να προωθεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στις σχέσεις με τρίτες 
χώρες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μηχανισμοί ελέγχου που υπάρχουν σε 
διάφορα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες 
δεν συνιστούν φραγμό στις άμεσες ξένες 
επενδύσεις, υπό τον όρο ότι είναι γνωστοί, 
προβλεπόμενοι και ότι δεν καθυστερούν 
σοβαρά την υλοποίηση των επενδύσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Είναι σημαντικό να παρασχεθεί 
ασφάλεια δικαίου και να στοχεύεται
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 όπου επηρεάζονται 
στρατηγικά συμφέροντα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, 
στρατηγικών πόρων, στρατηγικών και 
ευαίσθητων δεδομένων, κ.λπ. Το πλαίσιο 
αυτό δεν θίγει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς 
τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας
και δημόσιας τάξης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κατά την αξιολόγηση του 
μηχανισμού ελέγχου των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να ελέγχεται η ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη 
λήψη μέτρων για να αποτραπεί ο προς τα 
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κάτω ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων 
και μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τη 
φορολογία και τις αποδοχές και να 
ανταμείβονται οι πολιτικές προμηθειών 
των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών που 
διασφαλίζουν βιώσιμη απασχόληση και 
αξιοπρεπή αμοιβή.

Τροπολογία 5

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 μέσα για να αντιμετωπίζουν 
τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, 
καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο 
παγκόσμιο εμπόριο, ενώ, παράλληλα, θα 
διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα που 
έχουν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
στρατηγικών συμφερόντων, βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, 
στρατηγικών πόρων, στρατηγικών και 
ευαίσθητων δεδομένων, κ.λπ. και
συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της 
κατάστασής τους και τις εθνικές 
περιστάσεις. Το πλαίσιο πρέπει επίσης να 
διευκολύνει τα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν μηχανισμό διαλογής να 
θεσπίσουν έναν τέτοιο μηχανισμό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Θα πρέπει να καλύπτεται ευρύ 
φάσμα επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν 
ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις 
μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και 
επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος.

(9) Θα πρέπει να καλύπτονται 
επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν ή 
διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις 
μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και 
επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος στον 
βαθμό που σχετίζονται με την ασφάλεια 
και τη δημόσια τάξη.

Τροπολογία 7

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 
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.

(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 κρίσιμες 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, 
και συντελεστές παραγωγής ή ευαίσθητες 
πληροφορίες 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 
στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος 
επενδυτής τελεί υπό την ιδιοκτησία, 
λειτουργεί ή άλλως ελέγχεται άμεσα ή 
έμμεσα από κυβερνητικούς ή κρατικούς 
φορείς τρίτης χώρας και/ή ασκεί 
εξωστρεφείς πολιτικές ξένων άμεσων 
επενδύσεων για στρατηγικούς 
βιομηχανικούς στόχους, σε συνδυασμό με 
την παροχή σημαντικής χρηματοδότησης, 
και επιδοτήσεων, διευρυμένων πιστώσεων 
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και δανεισμού από την κυβέρνηση τρίτης 
χώρας ή τον κρατικής ιδιοκτησίας 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Κατά τον 
έλεγχο ξένης άμεσης επένδυσης, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να αξιολογεί τις 
επιπτώσεις σε συγκεκριμένες βασικές 
τεχνογνωσίες και τεχνολογίες, που θα 
μπορούσαν να είναι σημαντικές για τη 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
οικονομική ασφάλεια.

Τροπολογία 8

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 

(14) Θα πρέπει να συσταθεί ένας 
μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή τη δυνατότητα 
διαφανούς 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, των οποίων η ασφάλεια ή η 
δημόσια τάξη μπορεί να επηρεαστεί από 
μια άμεση ξένη επένδυση σε άλλο κράτος 
μέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή πρέπει εν συνεχεία να 
διαβιβάζει όλες τις παρατηρήσεις στο 
κράτος μέλος όπου προγραμματίζεται η 
επένδυση καθώς και στα άλλα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη. 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 η 
επένδυση. Με βάση τις παρατηρήσεις που 
έλαβε, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει το 
θέμα να συζητηθεί στο πλαίσιο της 
Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου των 
Επενδύσεων.
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έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

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 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 και στα 
κράτη μέλη 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 ένας
κατάλογος έργων και προγραμμάτων 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες 
με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις 
μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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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 ή 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη κρίνουν
ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να 
απευθύνουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα 
οποία προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία 
κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και να 
αιτιολογούν στην Επιτροπή τυχόν 
απόφασή τους να αποκλίνουν από αυτήν, 
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.

Τροπολογία 11

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 
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, 

(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
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. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει να 
υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
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με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους.

εφόσον οι επενδύσεις αυτές αφορούν έργα 
και προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος. Όλες οι υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων εφαρμόζονται από 
την ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης 
σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο 
επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως 
προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να 
παρέχεται από τα κράτη μέλη στα οποία 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η εκάστοτε επένδυση, κατόπιν αίτησης 
άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής. 
Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά 
με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου 
επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης 
της προγραμματισμένης ή 
πραγματοποιημένης επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις 
επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί 
από τρίτες χώρες.

(18) Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης 
σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο 
επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών ως 
προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη στα 
οποία προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η εκάστοτε επένδυση, θα 
πρέπει να μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες 
αυτές να είναι διαθέσιμες κατόπιν αίτησης 
άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής ή 
της Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου 
των Επενδύσεων. Στις σχετικές 
πληροφορίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά 
με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου 
επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης 
της προγραμματισμένης ή 
πραγματοποιημένης επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τις επιδοτήσεις που τυχόν έχουν 
χορηγηθεί από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η επικοινωνία και η συνεργασία 
στο επίπεδο των κρατών μελών και στο 

(19) Η επικοινωνία και η συνεργασία 
στο επίπεδο των κρατών μελών και στο 
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ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη 
σημείων επαφής για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων.

ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη 
σημείων επαφής για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς και με 
την εγκαθίδρυση μιας Ομάδας 
Συντονισμού του Ελέγχου των 
Επενδύσεων. Η ομάδα θα πρέπει να 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών και να προεδρεύεται από 
εκπρόσωπο της Επιτροπής και θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα 
για την ανταλλαγή απόψεων και 
πληροφοριών, τη βελτίωση της 
συνεργασίας και του συντονισμού και την 
αμοιβαία συνδρομή στον τομέα των 
ξένων άμεσων επενδύσεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Στην 
περίπτωση που η έκθεση προτείνει την 
τροποποίηση διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, από 
νομοθετική πρόταση.

(21) Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], και εφεξής κάθε πέντε έτη, 
η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Στην 
περίπτωση που η έκθεση προτείνει την 
τροποποίηση διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, από 
νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να επικαιροποιηθούν 
έργα ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος σε σχέση με τα οποία 
ξένες άμεσες επενδύσεις μπορούν να 
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υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή, 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταλόγου των έργων 
και προγραμμάτων ενωσιακού 
ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και 
καταχωρίζονται στο Παράρτημα 1. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου1α. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση σε συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_______________________

1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

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 
δημόσιας τάξης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τον έλεγχο από τα κράτη μέλη των άμεσων 
ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης και 
θεσπίζει τον ρόλο της Επιτροπής σε αυτό. 
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Τροπολογία 17

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 που 
ουσιαστικά ελέγχεται ή τελεί υπό την 
ιδιοκτησία υπηκόων τρίτης χώρας που 
προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει 
πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «επιχείρηση τρίτης χώρας»: 
επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί βάσει ή 
κατ’ άλλον τρόπο διέπεται από το δίκαιο 
τρίτης χώρας.

6. «επιχείρηση τρίτης χώρας»: 
επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί βάσει ή 
κατ’ άλλον τρόπο διέπεται από το δίκαιο 
τρίτης χώρας ή επιχείρηση που 
ουσιαστικά ελέγχεται ή τελεί υπό την 
ιδιοκτησία υπηκόων τρίτης χώρας.

Τροπολογία 19

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 δύνανται να 
διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν 
μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων 
επενδύσεων στη βάση λόγων δημόσιας 
τάξης ή ασφάλειας, υπό τις προϋποθέσεις 
και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
κανονισμού.
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Τροπολογία 20

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 θεωρούνται ότι 
επηρεάζουν έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 21

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 τα έργα ή προγράμματα 
που εμπεριέχουν ενωσιακή 
χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου 
ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του τρέχοντος και του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 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. Ο
κατάλογος έργων και προγραμμάτων 
ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα 1.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13α για 
την τροποποίηση έργων και 
προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι μηχανισμοί συνεργασίας που 
προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 
ενεργοποιούνται μόνον αφού τα κράτη 
μέλη έχουν κοινοποιήσει την 
ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου 
τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι 
μηχανισμοί συνεργασίας να 
ενεργοποιούνται για πραγματοποιημένες 
επενδύσεις καθόσον τα κράτη μέλη 
ελέγχουν μόνο προγραμματισμένες 
επενδύσεις. Ο μηχανισμός συνεργασίας 
για επενδύσεις μπορεί να ενεργοποιηθεί 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι 
όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρο 10 έχουν 
αλλάξει και μόνο στις περιπτώσεις των 
επενδύσεων που έχουν ολοκληρωθεί μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Όταν ο μηχανισμός 
συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 9 
ενεργοποιείται για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε κράτη μέλη στα 
οποία δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου, οι 
ολοκληρωμένες επενδύσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της 
Συντονιστικής Ομάδας του Ελέγχου των 
Επενδύσεων όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 12α.
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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 
τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές 
συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, 
επί:

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης ενός ή περισσοτέρων κρατών 
μελών ή δημόσιας τάξης όσον αφορά 
έργα ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή δύνανται να 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 και 
στρατηγικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των 
τομέων της ενέργειας, του ύδατος, των 
μεταφορών, των επικοινωνιών και των 
μέσων ενημέρωσης, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του διαστήματος, των 
υγειονομικών υπηρεσιών, της έρευνας ή 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
καθώς και επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου 
χαρακτήρα, και υποδομών ασφάλειας και 
άμυνας·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη - τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη 
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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·

και στρατηγική σημασία, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ρομποτικής, των ημιαγωγών, των 
προηγμένων υλικών, των 
νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, 
των ιατρικών τεχνολογιών, των 
τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές 
διπλής χρήσης, της άμυνας, της 
κυβερνοασφάλειας, του αεροδιαστήματος, 
της άμυνας του διαστήματος και της 
πυρηνικής ενέργειας· 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- της ασφάλειας του εφοδιασμού με 
συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη 
σημασία· ή

- της ασφάλειας του εφοδιασμού με 
συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη 
σημασία σπάνιων και στρατηγικών 
υλικών· ή

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 ή της δυνατότητας 
ελέγχου δεδομένων και πληροφοριών 
ευαίσθητου χαρακτήρα.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη 
άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να 

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη 
άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να 
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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.

θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεκτιμούν 
το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής 
ελέγχεται, αμέσως ή εμμέσως, από την 
κυβέρνηση ή κρατικούς οργανισμούς
τρίτης χώρας, και/ή επιδιώκοντας 
κρατικές εξωστρεφείς πολιτικές 
εξωτερικών άμεσων επενδύσεων για 
στρατηγικούς βιομηχανικούς στόχους, οι 
οποίες επιβεβαιώνονται με σημαντική 
χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις, 
διευρυμένη πίστωση και δανειοδότηση 
από την κυβέρνηση τρίτης χώρας ή από 
κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Κατά 
τον έλεγχο ξένης άμεσης επένδυσης, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να αξιολογεί την 
επίπτωση σχετικά σε συγκεκριμένη 
βασικές τεχνογνωσίες και τεχνολογίες, 
που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές 
για τη μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί ελέγχου των κρατών 
μελών είναι διαφανείς και δεν εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ των τρίτων χωρών. 
Ιδίως, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιστάσεις που προκαλούν τη διενέργεια 
ελέγχου, τους λόγους επί των οποίων 
βασίζεται ο έλεγχος και τους 
εφαρμοστέους λεπτομερείς διαδικαστικούς 
κανόνες.

1. Οι μηχανισμοί ελέγχου των κρατών 
μελών είναι διαφανείς και δεν εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ των τρίτων χωρών. 
Ιδίως, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιστάσεις που προκαλούν τη διενέργεια 
ελέγχου, τους λόγους επί των οποίων 
βασίζεται ο έλεγχος και τους 
εφαρμοστέους λεπτομερείς διαδικαστικούς 
κανόνες σχετικά με τους ελέγχους και τις 
αποφάσεις ελέγχου.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες 
για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου. 
Οι εν λόγω προθεσμίες παρέχουν ικανό 
περιθώριο για τη συνεκτίμηση των 
παρατηρήσεων κρατών μελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 και της γνώμης 
της Επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 
8 και 9.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες 
για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου 
και τις δημοσιεύουν. Οι εν λόγω 
προθεσμίες παρέχουν ικανό περιθώριο για 
τη συνεκτίμηση των παρατηρήσεων 
κρατών μελών που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 και της γνώμης της Επιτροπής που 
προβλέπεται στα άρθρα 8 και 9.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που 
υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές 
και τις οικείες επιχειρήσεις 
προστατεύονται.

3. Οι πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που 
υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές 
και τις οικείες επιχειρήσεις 
προστατεύονται δεόντως.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση από τα κράτη μέλη των 
μηχανισμών τους ελέγχου και ετήσια
υποβολή εκθέσεων

Κοινοποίηση από τα κράτη μέλη των 
μηχανισμών τους ελέγχου και υποβολή 
εκθέσεων

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους υφιστάμενους μηχανισμούς 

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους υφιστάμενους μηχανισμούς 
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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.

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 ή της τροποποίησης 
του υφιστάμενου.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. 
Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση 
περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

2. Μέχρι την [2 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], και 
εφεξής κάθε τρία έτη, τα κράτη μέλη που 
διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. 
Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση 
περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αποφάσεις ελέγχου όσον αφορά τα 
έργα και τα προγράμματα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
Ένωση·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς, την προέλευση και 
την αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων 
που ελέγχθηκαν ή τελούν υπό έλεγχο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή (άρθρο 8 παράγραφος 1), η οποία θα είναι σε θέση να 
συγκεντρώνει τα δεδομένα.

Τροπολογία 38

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. Μέχρι την ... [2 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
και εφεξής κάθε τρία έτη τα κράτη μέλη 
που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
εφόσον αυτές αφορούν έργα ή 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για 
κάθε άμεση ξένη επένδυση που 
υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο του 
μηχανισμού τους ελέγχου, εντός 5
εργάσιμων ημερών από την έναρξη του 
ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική 
περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί 
τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί 

1. Ένα κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για 
κάθε άμεση ξένη επένδυση που 
υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο του 
μηχανισμού του ελέγχου, εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από την έναρξη του 
ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική 
περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί 
τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί 
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πιθανόν να εμπίπτει η υπό έλεγχο άμεση 
ξένη επένδυση στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου.

πιθανόν να εμπίπτει η υπό έλεγχο άμεση 
ξένη επένδυση στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που κράτος μέλος 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που 
προγραμματίζεται ή που έχει 
πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
είναι πιθανόν να θίξει τη δική του 
ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να 
υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος 
στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση. Οι παρατηρήσεις 
διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στην 
Επιτροπή.

2. Στην περίπτωση που κράτος μέλος 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που 
προγραμματίζεται ή που έχει 
πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
είναι πιθανόν να θίξει τη δική του 
ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να 
υποβάλει παρατηρήσεις στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις 
παρατηρήσεις που έχει λάβει και τις 
διαβιβάζει στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση, καθώς και 
στα λοιπά κράτη μέλη.

Τροπολογία 41

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, δύναται να απευθύνει 
γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η εν λόγω 
γνώμη διαβιβάζεται και στα λοιπά κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει 
γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη 
μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.



PE615.451v02-00 24/38 AD\1151196EL.docx

EL

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ή κράτος μέλος το 
οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη 
επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική 
του ασφάλεια ή δημόσια τάξη δύναται να 
ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση την παροχή 
των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για 
την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 ή την 
έκδοση γνώμης κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 3.

4. Ένα κράτος μέλος το οποίο 
ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση 
είναι πιθανόν να θίξει τη δική του 
ασφάλεια ή δημόσια τάξη δύναται να 
απευθύνει αίτημα στην Επιτροπή να του 
χορηγήσει πληροφορίες από το κράτος 
μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση την παροχή των πληροφοριών 
που είναι αναγκαίες για την υποβολή 
παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη έχουν 
στη διάθεσή τους πέντε εργάσιμες ημέρες 
από την ημέρα της κοινοποίησης για την 
ενεργοποίηση του μηχανισμού ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 1, να 
απευθύνουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα 
πληροφόρησης που έχει λάβει και τα 
διαβιβάζει αμέσως στο κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση, καθώς και στα λοιπά κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει με 
πρωτοβουλία της από το κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση 
κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για
την έκδοση της γνώμης κατά την 
παράγραφο 3.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παρατηρήσεις κατά την 
παράγραφο 2 ή η γνώμη κατά την 

5. Οι παρατηρήσεις κατά την 
παράγραφο 2 κοινοποιούνται στην 
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παράγραφο 3 κοινοποιούνται στο κράτος 
μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και,
σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 ή 4, ανάλογα με την 
περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η γνώμη 
της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή 
παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η 
Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον
εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη 
γνώμη της.

Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, το 
αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή των πληροφοριών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 4. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει τις παρατηρήσεις 
που έλαβε εντός πέντε εργάσιμων ημερών
στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή 
διαθέτει προθεσμία 25 εργάσιμων ημερών 
για να απευθύνει τη γνώμη της κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3 και στις 
περιπτώσεις που η γνώμη της Επιτροπής 
εκδίδεται μετά την υποβολή 
παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η 
Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον 
εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη 
γνώμη της.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 
2 παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών 
και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 
γνώμη της Επιτροπής.

6. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 
2 παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών 
και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 
γνώμη της Επιτροπής καθώς και τις 
παρατηρήσεις που διατυπώνονται στο 
πλαίσιο της ομάδας συντονισμού για τον 
έλεγχο των επενδύσεων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 12α.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 7. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
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μελών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν 
άρθρο διεξάγεται μέσω των σημείων 
επαφής του άρθρου 12.

μελών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν 
άρθρο διεξάγεται μέσω της Ομάδας 
Συντονισμού του Ελέγχου των 
Επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 
12α εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλαίσιο του ελέγχου από την Επιτροπή Μηχανισμός συνεργασίας για τον έλεγχο 
έργων και προγραμμάτων ενωσιακού 
ενδιαφέροντος

Τροπολογία 47

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

1. Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη κρίνουν
ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να 
θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας 
ή δημόσιας τάξης ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, απευθύνει γνώμη στο 
κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται 
ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση 
ξένη επένδυση.

Τροπολογία 48

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 
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για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. 
Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
να παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση που 
δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος κρίνει ότι μια άμεση ξένη επένδυση 
ενδέχεται να θίξει έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, μπορεί να 
ζητήσει από την Επιτροπή να εκδώσει 
γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται η άμεση ξένη 
επένδυση.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει 
από το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία 
που είναι αναγκαία για την έκδοση της 
γνώμης κατά την παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες όπως 
αναφέρει το άρθρο 10 από το κράτος 
μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.
Όταν ζητούνται αυτές οι πληροφορίες, η 
Επιτροπή εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η 
ασφάλεια και η δημόσια τάξη μπορούν να 
επηρεαστούν από τις ξένες άμεσες 
επενδύσεις που προγραμματίζονται ή 
έχουν ολοκληρωθεί.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη 
της στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός 25 το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των 
πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
Στην περίπτωση που κράτος μέλος 
διατηρεί μηχανισμό ελέγχου κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
και οι πληροφορίες σχετικά με τη 
δρομολόγηση ελέγχου της άμεσης ξένης 
επένδυσης έχουν παραληφθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η Επιτροπή 
απευθύνει τη γνώμη της εντός 25 το 
αργότερο εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. 
Στην περίπτωση που απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
έκδοση της γνώμης, η προθεσμία των 25 
ημερών αρχίζει από την ημερομηνία 
παραλαβής των συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της 
στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος προκειμένου να μην 
παρεμποδίζεται λόγω υπερβολικών 
καθυστερήσεων είτε η άμεση ξένη 
επένδυση είτε ο εθνικός έλεγχος και, σε 
κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των 
πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 
έκδοση γνώμης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 52

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. πρέπει να 
ληφθεί πλήρως υπόψη η παράγραφος 2 
του το άρθρου 11.
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Τροπολογία 53

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 
τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει 
τη γνώμη της.

5. ο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει σημασία 
στη γνώμη της Επιτροπής και αιτιολογεί 
εγγράφως στην Επιτροπή τυχόν απόφασή 
του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω 
διευκρινίσεις σε άλλα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το άρθρο 11 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών

Τροπολογία 55

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 
όλες οι πληροφορίες που ζητά η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και 
το άρθρο 9 παράγραφος 2 ή η Ομάδα 
Συντονισμού του Ελέγχου των 
Επενδύσεων παρέχονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο 
χαρακτήρα των πληροφοριών και 
εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν 
ιδίως:

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και 
της επιχείρησης στην οποία 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή 
έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη 
επένδυση, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τον 
εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους 
που διατηρούν τον τελικό έλεγχό τους·

α) πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και 
της επιχείρησης στην οποία 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η 
άμεση ξένη επένδυση, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τον εταίρο/μέτοχο ή τους 
εταίρους/μετόχους που διατηρούν τον 
έλεγχό τους, καθώς και τα διοικητικά, 
διευθυντικά και εποπτικά όργανα·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με την αξία 
της άμεσης ξένης επένδυσης·

β) πληροφορίες σχετικά με την αξία 
της άμεσης ξένης επένδυσης και εκτίμηση 
του τομεακού αντικτύπου της·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση της επένδυσης, με βάση 
τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος 
μέλος.

ε) πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση της επένδυσης και 
εγγύηση σχετικά με τη νομιμότητα της 
πηγής της, με βάση τις πληροφορίες που 
διαθέτει το κράτος μέλος.

Τροπολογία 60

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, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή διασφαλίζουν 
την πλήρη προστασία των πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών που 
συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 61

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 
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.

Κάθε κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το 
αν διαθέτει μηχανισμό ελέγχου, ορίζει ένα 
σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων 
ξένων επενδύσεων («σημείο επαφής για 
τον έλεγχο των ΑΞΕ»). Η Επιτροπή και τα 
λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν 
λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των 
ΑΞΕ και στην Ομάδα Συντονισμού του 
Ελέγχου των Επενδύσεων για κάθε 
ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α

Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των 
Επενδύσεων

1. Συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού 
του Ελέγχου των Επενδύσεων υπό την 
προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. 
Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
εκπρόσωπο/εμπειρογνώμονα σε αυτή την 
ομάδα.

2. Η ομάδα μπορεί να ανταλλάσσει 
απόψεις και πληροφορίες σχετικά με 
κάθε άμεση ξένη επένδυση που 
υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο των 
μηχανισμών ελέγχου των κρατών μελών 
και για την οποία έχει ενεργοποιηθεί ο 
μηχανισμός συνεργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 8 ή 9, συμπεριλαμβανομένου του 
μεριδίου των βέλτιστων πρακτικών και 
των διδαγμάτων μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με τον έλεγχο των ξένων 
άμεσων επενδύσεων.

3. Η ομάδα μπορεί επίσης να συζητά 
κάθε θέμα που αφορά την πολιτική της 
Ένωσης για εσωστρεφείς ξένες 
επενδύσεις.

4. Μετά από αίτημα των κρατών 
μελών, η Επιτροπή μπορεί να θέσει στην 
ημερήσια διάταξη επενδύσεις οι οποίες 
προγραμματίζονται να 
πραγματοποιηθούν σε κράτη μέλη που 
δεν διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου.

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τις δραστηριότητες, τις 
έρευνες και τις ανταλλαγές απόψεων που 
πραγματοποιεί η Ομάδα Συντονισμού του 
Ελέγχου των Επενδύσεων.
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Τροπολογία 63

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 ... [4 έτη μετά 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] και κάθε 5 έτη στη συνέχεια. 
Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη 
διαδικασία αυτή και παρέχουν στην 
Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για 
την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3α για περίοδο 
πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 (3α) μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
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απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία 
αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες 
της Ένωσης, όπου συμπεριλαμβάνονται: 
υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, 
αεροναυτική και εναέριες μεταφορές, 
καινοτόμα φάρμακα, ηλεκτρονικά 
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συστατικά στοιχεία και συστήματα για 
την ευρωπαϊκή πρωτοπορία, βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων, πρωτοβουλία στροφή προς 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
(Shift2Rail), κοινή επιχείρηση για τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SESAR)·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 67/2010.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κανονισμός (EΕ) 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης 2015 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 



PE615.451v02-00 36/38 AD\1151196EL.docx

EL

Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων 
και την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013·

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον 
αφορά την παράταση της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση 
τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω 
Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της 
άμυνας:

α) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και

β) Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 
στον τομέα της άμυνας/ Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας

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