
AD\1151196PL.docx PE615.451v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2017/0224(COD)

25.4.2018

OPINIA

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii Europejskiej.
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reinhard Bütikofer



PE615.451v02-00 2/38 AD\1151196PL.docx

PL

PA_Legam



AD\1151196PL.docx 3/38 PE615.451v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera ogólne cele i główne elementy wniosku dotyczącego rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia ram monitorowania przez państwa członkowskie i Komisję 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dokonywanych przez państwa trzecie na 
terytorium UE. Pomimo że BIZ często stanowią szansę dla gospodarki UE, mogą również 
zachodzić sytuacje, w których zezwolenie na określone inwestycje może wiązać się z 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego Unii i danego państwa 
członkowskiego.

UE jest daleka od jednomyślności w sprawie inwestycji zagranicznych dokonywanych w 
Europie, dlatego poprawa konwergencji tam, gdzie jest to możliwe, będzie stanowiła 
najważniejszy pierwszy krok ku zajmowaniu solidnych i uzupełniających się stanowisk 
politycznych na szczeblu UE. Umożliwi to UE wspólne reagowanie na szybko zmieniający 
się i coraz bardziej złożony krajobraz inwestycyjny, a jednocześnie osiągnięcie pozycji 
równej innym światowym partnerom handlowym i inwestycyjnym, którzy stosują już 
mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.  

Ustanowienie sprawnie funkcjonujących ram koordynacyjnych w całej UE będzie jednak 
przedsięwzięciem długoterminowym, ponieważ państwa członkowskie mają obecnie różne 
strategie, przy czym niektóre z nich nie stosują żadnych mechanizmów monitorowania. 
Sprawozdawca popiera zatem ideę, aby wprowadzenie tego rodzaju mechanizmu 
monitorowania przez państwa członkowskie pozostało dobrowolne, zgodnie z wnioskiem 
Komisji, lecz z drugiej strony by umożliwiało państwom stosującym takie monitorowanie 
ściślejszą współpracę. Ponadto sprawozdawca uważa, że potrzebne jest usprawnienie 
procesów informacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla 
wszystkich państw członkowskich.

Proponowane poprawki i wyjaśnienia obejmują:

 doprecyzowanie definicji inwestora zagranicznego w odniesieniu do struktury 
własności i sprawowania faktycznej kontroli, ponieważ lokalizacja przedsiębiorstwa 
niekoniecznie musi ujawniać miejsce, z którego faktycznie dokonywana jest inwestycja;

 zgodnie z ramami monitorowania ustanowionymi w krajach OECD, poszerzenie 
niewyczerpującego wykazu obszarów technologii, infrastruktury i sektorów o znaczeniu 
krytycznym, które mogą być brane pod uwagę oraz na które potencjalne inwestycje 
zagraniczne mogą mieć wpływ ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny; 

 możliwość uruchamiania mechanizmów monitorowania państw członkowskich i 
Komisji przez związki zawodowe, podobnie jak to ma miejsce w systemie 
obowiązującym obecnie w Stanach Zjednoczonych;

 możliwość wnioskowania przez Parlament Europejski o uruchomienie mechanizmu 
współpracy w odniesieniu do projektów i programów leżących w interesie Unii;

 zapewnienie monitorowania przez Komisję istotnych projektów i programów leżących 
w interesie Unii, finansowanych z obecnych, jak i przyszłych wieloletnich ram 
finansowych;
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 ograniczenie do minimum ewentualności niewłaściwego wykorzystywania lub 
nadużywania tych ram poprzez zadbanie o to, aby państwa członkowskie przedstawiały 
uzasadnione wyjaśnienia dotyczące prawdopodobnego wpływu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych planowanych w innym państwie członkowskim na ich 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, oraz poprzez wzmocnienie funkcji 
koordynacyjnej Komisji; 

 powołanie Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji, w ramach której 
państwa członkowskie dysponujące mechanizmami monitorowania dokonywałyby 
wymiany informacji i opinii na temat bieżących procesów monitorowania 
prowadzonych przez państwa członkowskie i Komisję; 

 zmniejszenie obciążenia związanego z wymogami informacyjnymi dla państw 
członkowskich i określenie wymogów dotyczących przedstawiania sprawozdań co trzy 
lata po upływie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Unia i państwa członkowskie 
dysponują otwartym środowiskiem 
inwestycyjnym, którego zasady zapisano 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”) i które wpisuje się 
w zobowiązania międzynarodowe podjęte 
przez Unię i jej państwa członkowskie 
w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Biorąc pod uwagę tę 
otwartość, Unia powinna sprzyjać równym 
warunkom działania w relacjach z 
państwami trzecimi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy mieć na uwadze, że 
mechanizmy monitorowania, które 
istnieją w kilku państwach członkowskich 
lub w państwach trzecich, w żadnym 
wypadku nie stanowią przeszkody dla 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
pod warunkiem że są powszechnie znane, 
zapowiedziane i nie powodują znacznego 
opóźnienia w realizacji inwestycji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Ważne jest zatem zagwarantowanie 
pewności prawa oraz dążenie do 
ogólnounijnej współpracy dzięki 
ustanowieniu ram prawnych dotyczących 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii ze względu na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny w 
sytuacji, gdy w grę wchodzą interesy 
strategiczne, kluczowe technologie 
wspomagające, aktywa strategiczne oraz 
dane strategiczne i szczególnie chronione 
itp. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich do utrzymania 
bezpieczeństwa narodowego i porządku 
publicznego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Przy ocenie mechanizmu 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych należy zwrócić uwagę na 
właściwe funkcjonowanie rynku 
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wewnętrznego za pośrednictwem środków 
zapobiegających zjawisku równania w dół 
przez przedsiębiorstwa i państwa 
członkowskie pod względem poziomu 
opodatkowania i wynagrodzeń oraz 
środków nagradzających społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw, które w 
razie przejęcia innego przedsiębiorstwa 
gwarantują utrzymanie zatrudnienia i 
godne płace.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Ramy monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
powinny zapewniać państwom 
członkowskim i Komisji środki 
umożliwiające kompleksowe zwalczanie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego oraz dostosowanie się do 
zmieniających się warunków światowej 
wymiany handlowej, a jednocześnie 
gwarantować w pełni prerogatywy państw 
członkowskich w kwestii monitorowania
bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze 
względów bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, z uwzględnieniem m.in. 
interesów strategicznych, kluczowych 
technologii wspomagających, aktywów 
strategicznych, danych strategicznych i 
szczególnie chronionych oraz przy 
uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i
uwarunkowań krajowych. Ramy powinny 
również ułatwiać wprowadzenie 
mechanizmu monitorowania tym 
państwom członkowskim, które nie 
dysponują takim mechanizmem.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Monitorowaniem należy objąć 
inwestycje wprowadzające lub 
podtrzymujące trwałe i bezpośrednie 
powiązania między inwestorami z państw 
trzecich i przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalność gospodarczą 
w państwie członkowskim, w zakresie, w 
jakim takie inwestycje związane są z 
bezpieczeństwem i porządkiem 
publicznym.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Przy ustalaniu, czy bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ 
na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
móc uwzględnić wszystkie istotne 
czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę 
krytyczną, technologie krytyczne, w tym 
kluczowe technologie wspomagające, oraz 
nakłady lub szczególnie chronione 
informacje, które mają zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa lub 
utrzymania porządku publicznego i których 
zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby 
znaczny wpływ na państwo członkowskie 
lub Unię. W związku z tym państwa 
członkowskie i Komisja powinny również 
uwzględniać to, czy inwestor zagraniczny 
jest własnością rządu lub organów 
państwowych państwa trzeciego, jest przez 
nie zarządzany lub jest bezpośrednio bądź 
pośrednio kontrolowany przez rząd lub 
organy państwowe państwa trzeciego lub 
czy realizuje on sterowane przez państwo 
zewnętrzne strategie polityczne w zakresie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
imię realizacji strategicznych celów 
przemysłowych, poparte znaczącym 
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finansowaniem i dotacjami oraz 
długoterminowymi kredytami i 
pożyczkami udzielanymi przez rząd 
państwa trzeciego lub instytucję 
finansową będącą własnością państwa.
Monitorując bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne, Komisja może także 
rozważać ich wpływ na konkretną 
kluczową wiedzę fachową i technologie, 
które mogą być istotne z punktu widzenia 
średnio- i długoterminowego 
bezpieczeństwa gospodarczego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Należy ustanowić mechanizm 
umożliwiający państwom członkowskim i 
Komisji przejrzystą współpracę oraz 
wzajemną pomoc w przypadku, gdy 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne w
jednym państwie członkowskim mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny w innych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie, na 
których bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny mogą wpłynąć bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne w innym państwie 
członkowskim, powinny mieć możliwość 
przedstawienia uwag Komisji. Następnie 
Komisja powinna przekazywać wszystkie 
takie uwagi państwu członkowskiemu, w 
którym są planowane bezpośrednie
inwestycje zagraniczne, oraz każdemu 
innemu państwu członkowskiemu, 
którego to dotyczy. W stosownych 
przypadkach Komisja powinna również 
mieć możliwość wydawania opinii 
skierowanej do państwa członkowskiego, 
w którym są planowane bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne. Na podstawie 
otrzymanych uwag Komisja może zwrócić 
się o omówienie danej sprawy w ramach 
Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania 
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czy dane państwo członkowskie utrzymuje 
mechanizm monitorowania lub 
monitoruje te inwestycje i niezależnie od 
tego, czy inne państwa członkowskie 
przekazały swoje uwagi.

Inwestycji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

więcej niż jedno państwo członkowskie 
uzna, że określone bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty 
lub programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, powinna ona wydać
w rozsądnym terminie opinię skierowaną
do państwa członkowskiego, w którym 
dane inwestycje są planowane lub zostały 
ukończone. Państwa członkowskie 
powinny uwzględnić taką opinię, a w razie 
gdy się z nią nie zgadzają, powinny złożyć 
stosowne wyjaśnienia Komisji, zgodnie z
obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy 
art. 4 ust. 3 TUE. Komisja powinna 
również mieć możliwość uzyskania od tych 
państw członkowskich informacji 
niezbędnych do monitorowania takich 
inwestycji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Aby ułatwić współpracę z innymi 
państwami członkowskimi oraz 
monitorowanie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych przez Komisję, państwa 
członkowskie powinny powiadamiać
Komisję o swoich mechanizmach 
monitorowania i wszelkich 
wprowadzanych do nich zmianach oraz 
regularnie przedstawiać sprawozdania 
dotyczące stosowania mechanizmów 
monitorowania. Natomiast państwa 
członkowskie, które nie posiadają 
mechanizmu monitorowania, powinny co 
roku składać sprawozdania na temat 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
które zostały dokonane na ich terytorium, 
jeżeli te inwestycje dotyczą projektów i 
programów leżących w interesie Unii.
Wszelkie obowiązki sprawozdawcze mają 
zastosowanie od dnia ... [dwa lata od daty 
wejścia w życie niniejszego 
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rozporządzenia].

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) W związku z powyższym ważne 
jest także zapewnienie minimalnego 
poziomu wymiany informacji i koordynacji 
między państwami członkowskimi w
odniesieniu do bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia we 
wszystkich państwach członkowskich. 
Państwa członkowskie, w których są 
planowane lub zostały już ukończone
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
powinny udostępniać te informacje na 
wniosek państw członkowskich lub 
Komisji lub Grupy Koordynacyjnej ds. 
Monitorowania Inwestycji. Odpowiednie 
informacje obejmują takie aspekty, jak 
struktura własności inwestora 
zagranicznego i finansowanie planowanych 
lub ukończonych inwestycji, w tym dane 
na temat dotacji przyznanych przez 
państwa trzecie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Komunikacja i współpraca na 
szczeblu państw członkowskich i Unii 
powinna zostać wzmocniona poprzez 
ustanowienie w każdym państwie 
członkowskim punktów kontaktowych ds. 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, a także poprzez powołanie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania 
Inwestycji. Grupa powinna składać się z 
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przedstawicieli państw członkowskich, 
powinien jej przewodniczyć przedstawiciel 
Komisji, oraz może służyć jako platforma 
umożliwiająca wymianę opinii i 
informacji, usprawnienie współpracy oraz 
wzajemną pomoc w odniesieniu do 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Do dnia … [cztery lata od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co pięć lat,
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku gdy 
w sprawozdaniu proponuje się zmianę 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
w stosownych przypadkach może mu 
towarzyszyć wniosek ustawodawczy.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W celu aktualizowania wykazu 
projektów lub programów leżących w 
interesie Unii, w związku z którymi 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
mogą podlegać monitorowaniu przez 
Komisję, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów na 
podstawie art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zmiany wykazu projektów i 
programów leżących w interesie Unii, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 oraz 
wymienionych w załączniku 1. 
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Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa1a. W szczególności, 
aby zapewnić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie udział na 
równych zasadach w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszelkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

_______________________

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy 
monitorowania przez państwa 
członkowskie i Komisję bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy 
monitorowania przez państwa 
członkowskie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego i 
określa rolę Komisji w tym procesie 
monitorowania. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

osobę fizyczną z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstwo faktycznie kontrolowane 
przez obywateli państwa trzeciego lub 
będące własnością takich obywateli, które 
zamierza dokonać lub dokonało 
bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „przedsiębiorstwo z państwa 
trzeciego” oznacza przedsiębiorstwo 
ustanowione lub w inny sposób 
zorganizowane na podstawie prawa 
państwa trzeciego.

6) „przedsiębiorstwo z państwa 
trzeciego” oznacza przedsiębiorstwo 
utworzone lub w inny sposób 
zorganizowane na podstawie prawa 
państwa trzeciego bądź przedsiębiorstwo 
faktycznie kontrolowane przez obywateli 
państwa trzeciego lub będące własnością 
takich obywateli.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

inwestycje zagraniczne, które zostały 
uznane za mające wpływ na projekty lub 
programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Projekty lub programy leżące 
w interesie Unii obejmują w szczególności 
te programy i projekty, które są 
finansowane znaczną kwotą lub 
w znacznym odsetku przez UE na mocy 
obecnych i przyszłych wieloletnich ram 
finansowych lub które są objęte 
prawodawstwem Unii dotyczącym 
infrastruktury krytycznej, technologii 
krytycznych lub nakładów krytycznych. 
Wykaz projektów lub programów leżących 
w interesie Unii zamieszczono w
załączniku I.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 13a w celu zmiany wykazu 
projektów i programów wymienionych w 
załączniku I.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Mechanizmy współpracy, o 
których mowa w art. 8 i 9, mogą być 
uruchamiane dopiero po tym, jak państwa 
członkowskie powiadomią o 
uruchomieniu swoich mechanizmów 
monitorowania. W żadnym wypadku 
mechanizmy współpracy nie mogą zostać 
uruchomione w odniesieniu do 
ukończonych już inwestycji, jeżeli państwa 
członkowskie monitorują jedynie 
planowane inwestycje. Mechanizm 
współpracy może zostać uruchomiony w 
odniesieniu do ukończonych inwestycji 
tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy 
państwa członkowskie i Komisja mają 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że 
któraś z informacji wymienionych w 
art. 10 ust. 2 uległa zmianie, i to jedynie w 
przypadku inwestycji ukończonych po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli mechanizm 
współpracy, o którym mowa w art. 9, jest 
uruchamiany w odniesieniu do inwestycji 
realizowanych w państwach 
członkowskich, które nie posiadają 
mechanizmu monitorowania, ukończone 
inwestycje mogą być rozpatrywane w 
ramach Grupy Koordynacyjnej ds. 
Monitorowania Inwestycji, o której mowa 
w art. 12a.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przy monitorowaniu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego 
co najmniej jednego państwa 
członkowskiego bądź ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego 
w związku z projektami lub programami 
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leżącymi w interesie Unii, państwa 
członkowskie i Komisja mogą rozważyć 
potencjalny wpływ między innymi na:

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– infrastrukturę krytyczną i 
strategiczną, w tym infrastrukturę 
energetyczną i wodną, transport, 
komunikację i środki przekazu, 
przechowywanie danych, przestrzeń 
kosmiczną, służbę zdrowia, infrastrukturę
badawczą lub finansową, a także obiekty 
o szczególnym znaczeniu oraz 
infrastrukturę bezpieczeństwa i 
infrastrukturę obronną;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– technologie krytyczne i 
strategiczne, w tym sztuczną inteligencję, 
robotykę, półprzewodniki, materiały 
zaawansowane, nanotechnologie, 
biotechnologie, technologie medyczne, 
technologie o potencjalnym podwójnym 
zastosowaniu, cyberbezpieczeństwo, 
przestrzeń powietrzną, obronność, 
przestrzeń kosmiczną lub technologie 
jądrowe; 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– bezpieczeństwo dostaw 
kluczowych nakładów lub

– bezpieczeństwo dostaw 
kluczowych nakładów materiałów 
rzadkich i materiałów o charakterze 
strategicznym; lub

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– dostęp do szczególnie chronionych 
danych i informacji lub zdolność 
kontrolowania szczególnie chronionych
danych i informacji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia 
inwestycja zagraniczna może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo lub porządek publiczny,
państwa członkowskie i Komisja 
uwzględniają to, czy inwestor zagraniczny 
jest bezpośrednio bądź pośrednio 
kontrolowany przez rząd lub organy 
państwowe państwa trzeciego lub czy 
realizuje on sterowane przez państwo 
zewnętrzne strategie polityczne w zakresie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
imię realizacji strategicznych celów 
przemysłowych, poparte znaczącym 
finansowaniem lub dotacjami oraz 
długoterminowymi kredytami i 
pożyczkami udzielanymi przez rząd 
państwa trzeciego lub instytucję 
finansową będącą własnością państwa.
Monitorując bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne, Komisja może także 
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rozważać ich wpływ na konkretną 
kluczową wiedzę fachową i technologie, 
które mogą być istotne z punktu widzenia 
średnio- i długoterminowego 
bezpieczeństwa gospodarczego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy monitorowania 
w państwach członkowskich są przejrzyste 
i nie wprowadzają dyskryminacji między 
państwami trzecimi. W szczególności, 
państwa członkowskie określają 
okoliczności powodujące wszczęcie 
monitorowania, przyczyny monitorowania 
oraz mające zastosowanie szczegółowe 
zasady proceduralne.

1. Mechanizmy monitorowania 
w państwach członkowskich są przejrzyste 
i nie wprowadzają dyskryminacji między 
państwami trzecimi. W szczególności, 
państwa członkowskie określają 
okoliczności powodujące wszczęcie 
monitorowania, przyczyny monitorowania 
oraz mające zastosowanie szczegółowe 
zasady proceduralne odnoszące się do 
monitorowania i decyzje w sprawie 
monitorowania.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadamianie przez państwa 
członkowskie o mechanizmach 
monitorowania oraz składanie sprawozdań
rocznych

Powiadamianie przez państwa 
członkowskie o mechanizmach 
monitorowania oraz składanie sprawozdań

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o swoich 
istniejących mechanizmach monitorowania 
najpóźniej w terminie [...] (30 dni od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
zmianach wprowadzonych w istniejącym 
mechanizmie monitorowania lub 
o wszelkich nowo wprowadzonych 
mechanizmach monitorowania najpóźniej 
w terminie 30 dni od wejścia w życie 
danego mechanizmu monitorowania.

1. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o swoich 
istniejących mechanizmach monitorowania 
najpóźniej w terminie [30 dni od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia]. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich zmianach 
wprowadzonych w istniejącym 
mechanizmie monitorowania lub o
wszelkich nowo wprowadzonych 
mechanizmach monitorowania najpóźniej 
w terminie 30 dni od wejścia w życie 
danego mechanizmu monitorowania lub 
wprowadzenia zmian w istniejącym 
mechanizmie monitorowania.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do dnia ... [dwa lata od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co dwa lata, 
państwa członkowskie, które utrzymują 
mechanizmy monitorowania, składają 
Komisji sprawozdanie w sprawie 
stosowania swoich mechanizmów 
monitorowania. W odniesieniu do każdego 
okresu sprawozdawczego sprawozdanie to 
zawiera w szczególności informacje na 
temat:

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) decyzji w sprawie monitorowania 
projektów i programów leżących w 
interesie Unii;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich. Te 
informacje będą już przedstawione Komisji (art. 8 ust. 1), która będzie w stanie rozpatrywać 
otrzymywane dane w ujęciu łącznym.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia ... [dwa lata od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co roku, 
państwa członkowskie, które nie utrzymują 
mechanizmów monitorowania, składają 
Komisji sprawozdanie na temat 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich, 
które zostały zrealizowane na ich 
terytorium, w przypadkach gdy te 
inwestycje dotyczą projektów i programów 
leżących w interesie Unii.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwo członkowskie informuje
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o wszelkich bezpośrednich inwestycjach 
zagranicznych poddawanych 
monitorowaniu w ramach jego
mechanizmu monitorowania w terminie 
pięciu dni roboczych od rozpoczęcia 
monitorowania. W informacjach tych w 
stosownych przypadkach monitorujące 
państwo członkowskie stara się określić, 
czy uznaje, że dane bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne poddane 
monitorowaniu mogą potencjalnie 
wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) 
nr 139/2004.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uzna, że jakaś planowana lub 
ukończona bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna w innym państwie 
członkowskim może mieć wpływ na jego 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
może ono przedstawić uwagi Komisji.
Komisja gromadzi wszystkie otrzymane 
uwagi i przekazuje je państwu 
członkowskiemu, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, a także 
wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



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

PL

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwo członkowskie, które 
zgodnie z procedurą uzna, że jakaś 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna może 
mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny, może skierować do 
Komisji wniosek o dostarczenie mu 
wszelkich informacji otrzymanych od
państwa członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została zakończona, 
niezbędnych do przedstawienia uwag, 
o których mowa w ust. 2. Państwa 
członkowskie mają pięć dni roboczych od 
dnia powiadomienia o uruchomieniu 
mechanizmu monitorowania zgodnie z 
ust. 1 na skierowanie do Komisji wniosku 
o informacje. Komisja gromadzi wszystkie 
otrzymane wnioski o udzielenie informacji 
i niezwłocznie przekazuje je państwu 
członkowskiemu, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, a także 
wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim. Komisja może również z 
własnej inicjatywy zwrócić się do państwa 
członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, o 
wszelkie informacje niezbędne do wydania 
opinii, o której mowa w ust. 3.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Uwagi zgodnie z ust. 2 lub opinie 
zgodnie z ust. 3 kierowane są do państwa 
członkowskiego, w którym dana 

5. Uwagi zgodnie z ust. 2 kierowane 
są do Komisji w rozsądnym terminie, a w 
każdym razie nie później niż w terminie 20 
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bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, 
w rozsądnym terminie, a w każdym razie 
nie później niż w terminie 25 dni 
roboczych od otrzymania informacji,
o których mowa w ust. 1 lub 4.
W przypadku gdy opinia Komisji następuje 
po uwagach innych państw członkowskich, 
Komisja ma 25 dodatkowych dni 
roboczych na wydanie opinii.

dni roboczych od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 1 lub 4. Komisja 
przekazuje otrzymane uwagi w ciągu 
pięciu dni roboczych państwu 
członkowskiemu, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona. Komisja 
wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w 
terminie 25 dni roboczych, a w przypadku 
gdy opinia Komisji następuje po uwagach 
innych państw członkowskich, Komisja 
ma 25 dodatkowych dni roboczych na 
wydanie opinii.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Współpraca między państwami 
członkowskimi na podstawie niniejszego 
artykułu odbywa się za pośrednictwem 
dyskusji w Grupie Koordynacyjnej ds. 
Monitorowania Inwestycji, o której mowa 
w art. 12a, na wniosek Komisji.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy monitorowania przez Komisję Mechanizm współpracy w zakresie
monitorowania projektów i programów 
leżących w interesie Unii

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy Komisja lub 
więcej niż jedno państwo członkowskie 
zgodnie z procedurą uzna, że jakaś 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna może 
mieć potencjalnie wpływ na projekty lub 
programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego co najmniej jednego państwa 
członkowskiego, Komisja wydaje opinię 
skierowaną do państwa członkowskiego, w 
którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Parlament Europejski może 
wnioskować o uruchomienie mechanizmu 
współpracy w odniesieniu do projektów i 
programów leżących w interesie Unii ze 
względu na bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny. Komisja w jak największym 
stopniu uwzględnia stanowisko 
Parlamentu Europejskiego i przedstawia 



AD\1151196PL.docx 27/38 PE615.451v02-00

PL

stosowne uzasadnienie w przypadku 
niezastosowania się do niego.

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeżeli państwo członkowskie uzna, 
że jakaś bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna może mieć wpływ na projekty 
lub programy leżące w interesie Unii, 
może zwrócić się do Komisji o wydanie 
opinii skierowanej do państwa 
członkowskiego, w którym jest planowana 
dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja może zwrócić się o 
dodatkowe informacje, o których mowa w 
art. 10, do państwa członkowskiego, 
w którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona. Zwracając się o 
przedstawienie takich informacji, Komisja 
wyjaśnia możliwy wpływ planowanej, 
rozważanej lub ukończonej bezpośredniej 
inwestycji zagranicznej na bezpieczeństwo 
i porządek publiczny.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja wydaje swoją opinię do 
odnośnego państwa członkowskiego w 
rozsądnym terminie, aby nie hamować 
bezpośredniej inwestycji zagranicznej ani 
krajowego monitorowania, a w każdym 
razie nie później niż w terminie 25 dni 
roboczych od otrzymania informacji 
niezbędnych do wydania opinii na 
podstawie ust. 1.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opinia Komisji jest przekazywana 
pozostałym państwom członkowskim.

4. Opinia Komisji jest przekazywana 
pozostałym państwom członkowskim. W 
przypadku gdy Komisja wydaje opinię na 
mocy niniejszego artykułu, informuje 
Parlament w ramach zorganizowanego 
dialogu o bezpośredniej inwestycji 
zagranicznej, która ma wpływ na 
bezpieczeństwo i porządek publiczny. W 
tym przypadku w pełni uwzględnia się art. 
11 ust. 2.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwa członkowskie, w których 
dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
jest planowana lub została ukończona, 
uwzględniają opinię wydaną przez 
Komisję i przedstawiają Komisji pisemne 
uzasadnienie w przypadku 
niezastosowania się do niej. Komisja 
przekazuje to uzasadnienie innym 
państwom członkowskim, w pełni 
uwzględniając art. 11 ust. 2.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące informacji Wymiana informacji

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by wszelkie informacje, o które zwróciła 
się Komisja na podstawie art. 8 ust. 4 
i art. 9 ust. 2 lub Grupa Koordynacyjna ds. 
Monitorowania Inwestycji, zostały 
udostępnione bez zbędnej zwłoki, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu charakteru 
szczególnie chronionych informacji i 
zagwarantowaniu poufności.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują w szczególności:

2. W stosownych przypadkach 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
mogą obejmować m.in.:

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) strukturę własności inwestora 
zagranicznego i przedsiębiorstwa, 
w którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona, w tym informacje na temat 
udziałowca lub udziałowców 
dominujących najwyższego szczebla, 
zarządzania administracyjnego i organów 
nadzorczych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartość danej bezpośredniej 
inwestycji zagranicznej;

b) wartość danej bezpośredniej 
inwestycji zagranicznej oraz prognozę jej 
wpływu na sektor;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie, Parlament 
Europejski i Komisja zapewniają pełną
ochronę informacji poufnych, w tym 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych, uzyskanych w związku ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie, bez względu 
na to, czy utrzymuje mechanizm 
monitorowania, wyznacza punkt 
kontaktowy ds. monitorowania 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(„punkt kontaktowy ds. monitorowania 
BIZ”). Komisja i pozostałe państwa 
członkowskie kontaktują się z tymi 
punktami kontaktowymi ds. 
monitorowania BIZ i Grupą 
Koordynacyjną ds. Monitorowania 
Inwestycji we wszystkich kwestiach 
związanych z wykonaniem niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Grupa Koordynacyjna ds. Monitorowania 
Inwestycji

1. Powołuje się Grupę 
Koordynacyjną ds. Monitorowania 
Inwestycji pod przewodnictwem 
przedstawiciela Komisji. Każde państwo 
członkowskie wyznacza przedstawiciela 
lub eksperta do tej grupy.

2. Grupa może wymieniać poglądy i 
informacje na temat dowolnej 
bezpośredniej inwestycji zagranicznej 
poddanej monitorowaniu w ramach 
mechanizmów monitorowania państw 
członkowskich oraz wobec której 
uruchomiono mechanizm współpracy na 
mocy art. 8 lub 9, w tym na temat 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami zdobytymi przez państwa 
członkowskie w zakresie monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

3. Grupa może również omawiać 
wszelkie kwestie związane z polityką Unii 
dotyczącą przychodzących inwestycji 
zagranicznych.

4. Na wniosek państw członkowskich 
Komisja może umieścić w porządku 
dziennym inwestycje planowane w 
państwach członkowskich 
nieposiadających mechanizmów 
monitorowania.

5. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie z 
działalności Grupy Koordynacyjnej ds. 
Monitorowania Inwestycji, rozpatrzonych 
przez nią spraw i przeprowadzonej przez 
nią wymiany poglądów.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja przeprowadza ocenę 
i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia najpóźniej 
w terminie ... [4 lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia], a następnie 
co pięć lat. Państwa członkowskie 
uczestniczą w tej procedurze i przekazują 
Komisji wszelkie informacje niezbędne do 
sporządzenia tego sprawozdania.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 3 ust. 3a, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia]. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3a, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
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ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3a wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wspólne inicjatywy technologiczne 
Unii, w tym: Wspólne Przedsięwzięcie na 
rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i 
Technologii Wodorowych, wspólna 
inicjatywa technologiczna „Czyste niebo” 
(aeronautyka i transport lotniczy), 
Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz 
Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków 
Innowacyjnych, Wspólne Przedsięwzięcie 
„Podzespoły i układy elektroniczne w 
służbie wiodącej pozycji Europy”, 
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 
Bioprzemysłu, Wspólne Przedsięwzięcie 
Shift2Rail, Wspólne Przedsięwzięcie w 
celu Opracowania Europejskiego Systemu 
Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej 
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Generacji (SESAR);

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tiret 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Instrument „Łącząc Europę”: 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 
i uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tiret 3 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych:

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tiret 3 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 
dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, Europejskiego 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i 
Europejskiego Portalu Projektów 
Inwestycyjnych oraz zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) 
nr 1316/2013;
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tiret 3 e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz 
(UE) 2015/1017 w odniesieniu do 
przedłużenia okresu obowiązywania 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych oraz 
wprowadzenia usprawnień technicznych 
dla tego Funduszu i Europejskiego 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Europejski program rozwoju 
przemysłu obronnego;

a) Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, oraz

b) Europejski program badań w dziedzinie 
obronności / Europejski Fundusz 
Obronny

– Decyzja Komisji Europejskiej w 
sprawie finansowania działania 
przygotowawczego Unii w zakresie badań 
nad obronnością;
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