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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.  

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de 

Europese Unie 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0487), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0309/2017), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 

Commissie buitenlandse zaken, de Commissie economische en monetaire zaken en de 

Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0000/2018), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Buitenlandse directe investeringen 

dragen bij tot de groei van de Unie door 

het concurrentievermogen te versterken, 

werkgelegenheid en schaalvoordelen te 

scheppen, kapitaal, technologieën, 

innovatie en deskundigheid aan te brengen 

en nieuwe markten voor EU-uitvoer te 

ontsluiten. Zij ondersteunen de 

(1) Buitenlandse directe investeringen 

moeten blijven bijdragen tot de groei van 

de Unie door het concurrentievermogen te 

versterken, zolang ze werkgelegenheid 

scheppen, schaalvoordelen opleveren, 

kapitaal, technologieën, innovatie en 

deskundigheid aanbrengen en door middel 

van het hefboomeffect en door bij te 
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doelstellingen van het investeringsplan 

voor Europa van de Commissie en dragen 

bij tot andere EU-projecten en -

programma's. 

dragen tot wederkerigheidnieuwe markten 

voor EU-uitvoer ontsluiten. Zij 

ondersteunen met name de doelstellingen 

van het investeringsplan voor Europa van 

de Commissie en dragen bij tot andere EU-

projecten en -programma's die op niet-

uitputtende wijze worden vermeld in de 

bijlage van deze verordening en die 

daarbij niet strijdig zijn met de 

strategische belangen van de Unie 

doordat ze een invloed uitoefenen buiten 

de grenzen en waardeketens. 

Or. fr 

Motivering 

De Europese Unie moet open blijven voor buitenlandse investeringen, maar hun impact op 

meerdere lidstaten tegelijk of op gehele sectoren moet voortaan worden onderworpen aan een 

ruime risicoanalyse. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Unie en de lidstaten hebben een 

open investeringsklimaat dat is vastgelegd 

in het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) en ingebed in 

de internationale verbintenissen van de 

Unie en haar lidstaten met betrekking tot 

buitenlandse directe investeringen. 

(2) De Unie en de lidstaten hebben als 

markteconomieën een open 

investeringsklimaat dat is vastgelegd in het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) en ingebed in de 

internationale verbintenissen van de Unie 

en haar lidstaten met betrekking tot 

buitenlandse directe investeringen. Deze 

openheid ten aanzien van buitenlandse 

investeringen moet worden gevrijwaard 

terwijl tegelijkertijd rekening moet 

worden gehouden met de toenemende 

beperkingen en moeilijkheden voor 

ondernemingen uit de Unie om in derde 

landen te investeren, door het gebrek aan 

wederkerigheid. 

Or. fr 
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Motivering 

De Europese Unie moet open blijven ten aanzien van buitenlandse investeringen maar het zou 

niet logisch zijn ook de investeringen van de Unie in het buitenland en de behandeling die hen 

daar is voorbehouden, niet in overweging te nemen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Uit hoofde van hun verbintenissen 

in de Wereldgezondheidsorganisatie, de 

Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling en de met 

derde landen gesloten handels- en 

investeringsovereenkomsten kunnen de 

Unie en de lidstaten onder bepaalde 

voorwaarden ten aanzien van buitenlandse 

directe investeringen beperkende 

maatregelen nemen om redenen van 

veiligheid of openbare orde. 

(3) Uit hoofde van hun verbintenissen 

in de Wereldgezondheidsorganisatie, de 

Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling en de met 

derde landen gesloten handels- en 

investeringsovereenkomsten kunnen de 

Unie en de lidstaten onder bepaalde 

voorwaarden ten aanzien van buitenlandse 

directe investeringen voortijdig beperkende 

maatregelen nemen om redenen van 

veiligheid of openbare orde. 

Or. fr 

Motivering 

De lidstaten moeten zich tegen een risico kunnen beveiligen en moeten niet wachten tot het 

zich voordoet alvorens te kunnen reageren. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Diverse lidstaten hebben 

maatregelen genomen waarmee zij het 

kapitaalverkeer tussen de lidstaten 

onderling en tussen de lidstaten en derde 

landen kunnen beperken om redenen van 

overheidsbeleid of openbare veiligheid. 

Die maatregelen weerspiegelen de 

doelstellingen en bezorgdheid van de 

(4) Diverse lidstaten hebben 

maatregelen genomen waarmee zij het 

kapitaalverkeer tussen de lidstaten 

onderling en tussen de lidstaten en derde 

landen kunnen beperken om redenen van 

overheidsbeleid of openbare veiligheid. 

Die maatregelen weerspiegelen de 

doelstellingen en bezorgdheid van de 
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lidstaten met betrekking tot buitenlandse 

directe investeringen en leiden tot een 

aantal verschillen inzake 

toepassingsgebied en procedure. Andere 

lidstaten beschikken niet over dergelijke 

mechanismen. 

lidstaten, marktdeelnemers, sociale 

partners en burgers met betrekking tot 

buitenlandse directe investeringen en 

leiden tot een aantal maatregelen die op 

niveau van de Unie samenhang en 

homogeniteit missen inzake 

toepassingsgebied en procedure. Andere 

lidstaten beschikken niet over dergelijke 

mechanismen en kunnen worden 

aangemoedigd om deze te ontwikkelen 

door uit te gaan van de werking, ervaring 

en beste praktijken van reeds bestaande 

nationale mechanismen, die niet hebben 

geleid tot een daling in buitenlandse 

investeringen zelfs niet bij de versterking 

van de regelgeving van deze 

mechanismen. 

Or. fr 

Motivering 

Het onderwerp is weliswaar nieuw op Europees niveau, maar bepaalde lidstaten hebben al 

ervaring opgedaan waarop moet worden voortgebouwd voor het Europese 

screeningmechanisme van buitenlandse directe investeringen. De totstandbrenging of 

versterking van mechanismen in de Europese lidstaten en derde landen hebben vaak geen 

daling van investeringen met zich meegebracht en soms zelfs een vergroting van de 

rechtszekerheid van de zo verbeterde investeringen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Momenteel bestaat er geen 

alomvattend kader op EU-niveau voor de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen om redenen van veiligheid of 

openbare orde. 

(5) Momenteel bestaat er geen 

alomvattend kader op EU-niveau voor de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen om redenen van veiligheid of 

openbare orde, hoewel alle partners van de 

Unie, waaronder de landen van de G7, 

over dergelijke kaders beschikken door 

middel van verschillende soorten 

screeningmechanismen die in meer of 

mindere mate transparant, beperkend of 

voorspelbaar zijn. 
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Or. fr 

Motivering 

Alle landen van de G7 beschikken over een screeningmechanisme dat ze meestal 

herhaaldelijk hebben versterkt en de EU is bij de laatsten ter wereld die hier niet over 

beschikt. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Het is belangrijk om 

rechtszekerheid te scheppen en de 

coördinatie en samenwerking binnen de 

EU te waarborgen door een kader vast te 

stellen voor de screening van buitenlandse 

directe investeringen in de Unie om 

redenen van veiligheid of openbare orde. 

Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de lidstaten om 

de nationale veiligheid te handhaven. 

(7) Het is belangrijk om 

rechtszekerheid te scheppen voor nationale 

mechanismen en een Europees 

mechanisme voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen en de 

coördinatie en samenwerking binnen de 

EU te waarborgen door een kader vast te 

stellen voor de screening van buitenlandse 

directe investeringen in de Unie om 

redenen van veiligheid of openbare orde. 

Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de lidstaten om 

de nationale veiligheid te handhaven en is 

in overeenstemming met de bepalingen 

van artikel 346 VWEU. Deze verordening 

vormt een wettelijk kader dat in de 

toekomst verder moet worden ontwikkeld 

in het licht van de wereldwijde 

ontwikkelingen op het gebied van de aard 

van en de praktijken inzake buitenlandse 

directe investeringen. Om die reden moet 

de Commissie in staat zijn de 

screeningsystemen in derde landen te 

monitoren. 

Or. fr 

Motivering 

De nationale sreeningmechanismen van buitenlandse directe investeringen worden door deze 

verordening in hun bestaan versterkt. Het Europese screeningmechanisme op zijn buurt moet 

flexibel zijn en zich aanpassen aan de context, met name met betrekking tot de nieuwste 
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technologische ontwikkelingen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het kader voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen moet de 

lidstaten en de Commissie de middelen 

geven om risico's voor de veiligheid of de 

openbare orde op een alomvattende wijze 

aan te pakken en zich aan te passen aan 

wijzigende omstandigheden, en er 

tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten 

over de nodige flexibiliteit blijven 

beschikken om – rekening houdend met 

hun individuele situatie en nationale 

omstandigheden – buitenlandse directe 

investeringen te screenen om redenen van 

veiligheid en openbare orde. 

(8) Het kader voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen moet de 

lidstaten en de Commissie de juridische, 

personele en financiële middelen geven 

die nodig zijn om risico's voor de 

veiligheid of de openbare orde op een 

alomvattende wijze te bewaken en aan te 

pakken en zich aan te passen aan 

wijzigende omstandigheden, de context en 

de voorwaarden, zelfs als de investering al 

is voltooid en er tegelijkertijd voor zorgen 

dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit 

en soepelheid blijven beschikken om – 

rekening houdend met hun individuele 

situatie, nationale omstandigheden zoals 

gouden aandelen of "golden power" – 

buitenlandse directe investeringen te 

screenen om redenen van veiligheid en 

openbare orde. 

Or. fr 

Motivering 

Om doeltreffend te zijn, is het belangrijk dat een dergelijk mechanisme middelen ter 

beschikking heeft en ruimte krijgt voor flexibiliteit. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het kader moet betrekking hebben 

op een breed scala van investeringen 

waarmee duurzame en directe betrekkingen 

worden gevestigd of gehandhaafd tussen 

(9) Het kader moet betrekking hebben 

op alle soorten buitenlandse directe 

buitenlandse investeringen waarbij de 

intentie tot direct of indirect zeggenschap 
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investeerders uit derde landen en 

ondernemingen die een economische 

activiteit uitoefenen in de lidstaten. 

bestaat, ongeacht hun aard of omvang en 
waarmee duurzame en directe of indirecte 

betrekkingen worden gevestigd of 

gehandhaafd tussen investeerders uit derde 

landen en ondernemingen die een 

economische activiteit uitoefenen in de 

lidstaten. Het is van essentieel belang dit 

kader ook van middelen te voorzien om 

gedurende de looptijd van deze 

investeringen follow-up te waarborgen. 

Or. fr 

Motivering 

Advies 2/15 van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de 

vrijhandelsovereenkomst met Singapore bevestigt de exclusieve bevoegdheid van de Unie op 

dit gebied. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Lidstaten moeten, in 

overeenstemming met het Unierecht, de 

nodige maatregelen kunnen nemen om de 

ontwijking van hun screeningmechanismen 

en -besluiten ter bescherming van de 

veiligheid of de openbare orde te 

voorkomen. Dit moet van toepassing zijn 

op investeringen in de Unie met behulp van 

kunstmatige regelingen die de 

economische realiteit niet weerspiegelen en 

waarmee de screeningmechanismen en 

‑ besluiten worden ontweken, waarbij de 

investeerder uiteindelijk het eigendom is 

van of wordt beheerd door een natuurlijke 

persoon of een onderneming uit een derde 

land. Dit doet geen afbreuk aan de vrijheid 

van vestiging en het vrije verkeer van 

kapitaal zoals vastgelegd in het VWEU. 

(10) Lidstaten moeten, in 

overeenstemming met het Unierecht, de 

nodige maatregelen nemen om de 

ontwijking van hun screeningmechanismen 

en -besluiten ter bescherming van de 

veiligheid of de openbare orde te 

voorkomen. Dit moet van toepassing zijn 

op investeringen in de Unie met behulp van 

kunstmatige of complexe regelingen die 

erop gericht zijn de uiteindelijke 

investeerder niet bekend te maken, 

zeggenschap te verwerven of die de 

economische realiteit niet weerspiegelen en 

waarmee de screeningmechanismen en 

‑ besluiten worden ontweken, waarbij de 

investeerder uiteindelijk het eigendom is 

van of wordt beheerd door een 

uiteindelijke investeerder, bijvoorbeeld 

een natuurlijke of rechtspersoon of een 

onderneming uit een derde land, een 

buitenlandse macht, een overheid of een 
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leger van een derde land. Dit doet geen 

afbreuk aan de vrijheid van vestiging en 

het vrije verkeer van kapitaal zoals 

vastgelegd in het VWEU. 

Or. fr 

Motivering 

Het onderwerp van het sceeningsmechanisme of van de informatie-uitwisseling moet de 

uiteindelijke investeerder zijn, om te vermijden dat de mechanismen van de lidstaten worden 

ontweken. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de toepassing van de 

verordening door de lidstaten en de 

Commissie aan te sturen, is het dienstig te 

voorzien in een lijst van factoren die bij de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen om redenen van veiligheid of 

openbare orde in aanmerking kunnen 

worden genomen. Door deze lijst zal de 

screeningprocedure ook transparanter 

worden voor investeerders die buitenlandse 

directe investeringen in de Unie overwegen 

of hebben gedaan. Deze lijst van factoren 

die gevolgen kunnen hebben voor de 

veiligheid of de openbare orde moet niet-

uitputtend blijven. 

(11) Om de toepassing van de 

verordening door de lidstaten en de 

Commissie aan te sturen, is het dienstig te 

voorzien in een lijst van factoren die bij de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen om redenen van veiligheid of 

openbare orde in aanmerking kunnen 

worden genomen. Door deze lijst zal de 

screeningprocedure ook transparanter 

worden voor investeerders die buitenlandse 

directe investeringen in de Unie overwegen 

of hebben gedaan. Deze lijst van factoren 

die gevolgen kunnen hebben voor de 

veiligheid of de openbare orde moet niet-

uitputtend blijven om de flexibiliteit die 

nodig is voor de goede werking van de 

mechanismen te bewaren. 

Or. fr 

Motivering 

De mechanismen passen zich aan naargelang het geval, en moeten dus flexibel zijn. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Wanneer de lidstaten en de 

Commissie moeten beoordelen of een 

buitenlandse directe investering gevolgen 

kan hebben voor de veiligheid of de 

openbare orde, moeten zij rekening kunnen 

houden met alle relevante factoren, 

inclusief de gevolgen voor kritieke 

infrastructuur, technologieën (inclusief 

sleuteltechnologieën) en grondstoffen die 

van essentieel belang zijn voor de 

veiligheid of de handhaving van de 

openbare orde en waarvan de verstoring, 

het verlies of de vernietiging aanzienlijke 

gevolgen zou hebben voor een lidstaat of 

de Unie. In dat verband moeten de 

lidstaten en de Commissie in aanmerking 

kunnen nemen of een buitenlandse 

investeerder direct of indirect onder 

zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke 

financiering, inclusief subsidies) van de 

overheid van een derde land. 

(12) Wanneer de lidstaten en de 

Commissie moeten beoordelen of een 

buitenlandse directe investering gevolgen 

kan hebben voor de veiligheid of de 

openbare orde, moeten zij rekening kunnen 

houden met alle relevante factoren, 

inclusief de gevolgen voor kritieke 

infrastructuur, technologieën (inclusief 

sleuteltechnologieën) en grondstoffen die 

van essentieel belang zijn voor de 

veiligheid of de handhaving van de 

openbare orde en waarvan de 

onderbreking in de voorziening, de 

verstoring, het verlies of de vernietiging 

gevolgen zou hebben voor een lidstaat of 

de Unie. In dat verband moet de 

waakzaamheid van de lidstaten en van de 

Commissie ten zeerste in aanmerking 

nemen of een buitenlandse al dan niet 

uiteindelijke investeerder direct of indirect 

onder zeggenschap staat (bv. via 

financiering, inclusief subsidies, of via een 

politieke partij in het 

besluitvormingscentrum) van een 

buitenlandse macht of leger, een staat of 

de overheid van een derde land. Om een 

nauwkeurig beeld van de investering te 

schetsen komen hierbij nog factoren die 

de besluitvorming ondersteunen zoals de 

voorwaarden voor de investering, de mate 

van openheid van het land van oorsprong 

van de investeerder, het gebrek aan 

wederkerigheid, de oorsprong van de 

middelen, of het feit of de investering kan 

leiden tot een monopoliestructuur of deze 

kan versterken, of tot de zeggenschap over 

een waardeketen. 

Or. fr 
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Motivering 

De verstoring, onderbreking in de voorziening of de vernietiging van een strategische sector 

heeft onvermijdelijk aanzienlijke gevolgen. Bovendien is het mogelijk dat een buitenlandse 

staat niet alleen buitenlandse investeerders maar ook nationale ondernemingen verplicht tot 

politieke aanwezigheid in de onderneming zelf om niet alleen toegang te hebben tot maar ook 

invloed uit te oefenen op de strategie van de onderneming. De factoren die de besluitvorming 

ondersteunen begeleiden het screeningproces dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van een 

bedreiging van de openbare orde en veiligheid. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het is dienstig de essentiële 

elementen van het procedurele kader voor 

de screening van buitenlandse directe 

investeringen door lidstaten vast te stellen 

om investeerders, de Commissie en andere 

lidstaten een inzicht te verschaffen in de 

wijze waarop dergelijke investeringen 

waarschijnlijk worden gescreend en tevens 

om een transparante screening zonder 

discriminatie tussen derde landen te 

waarborgen. Deze elementen moeten ten 

minste de vaststelling van termijnen voor 

de screening en de mogelijkheid voor 

buitenlandse investeerders om tegen een 

screeningbesluit in beroep te gaan, 

omvatten. 

(13) Het is dienstig de essentiële 

elementen van het procedurele kader voor 

de screening van buitenlandse directe 

investeringen door lidstaten vast te stellen 

om investeerders, de Commissie en andere 

lidstaten een inzicht te verschaffen in de 

wijze waarop dergelijke investeringen 

waarschijnlijk worden gescreend en tevens 

om een transparante screening zonder 

procedurele discriminatie tussen derde 

landen te waarborgen. Deze elementen 

moeten ten minste de vaststelling van 

redelijke termijnen voor de screening en de 

mogelijkheid voor buitenlandse 

investeerders om bij de nationale 

autoriteiten of rechterlijke instanties tegen 

een screeningbesluit in beroep te gaan, 

omvatten, zolang dit geen afbreuk doet 

aan de rechtsorde van de lidstaat. 

Or. fr 

Motivering 

Het beroep van buitenlandse investeerders moet voor nationale autoriteiten plaatsvinden. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Er moet een mechanisme tot stand 

worden gebracht dat onderlinge 

samenwerking en ondersteuning door de 

lidstaten mogelijk maakt wanneer een 

buitenlandse directe investering in een 

lidstaat gevolgen kan hebben voor de 

veiligheid of de openbare orde in andere 

lidstaten. Lidstaten moeten de 

mogelijkheid hebben om opmerkingen in 

te dienen bij een lidstaat waarin de 

investering wordt gepland of is voltooid, 

ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen 

indient of de lidstaat waarin de investering 

wordt gepland of is voltooid over een 

screeningmechanisme beschikt of een 

screening van de investering uitvoert. De 

opmerkingen van lidstaten moeten ook 

naar de Commissie worden doorgestuurd. 

Tevens moet de Commissie de 

mogelijkheid hebben om, in voorkomend 

geval, een advies te richten tot de lidstaat 

waarin de investering wordt gepland of is 

voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een 

screeningmechanisme beschikt of een 

screening van de investering uitvoert en 

ongeacht of andere lidstaten opmerkingen 

hebben ingediend. 

(14) Er moet in het kader van het 

mechanisme van de Unie voor screening 

van buitenlandse directe investeringen 

een mechanisme tot stand worden gebracht 

dat het voor de lidstaten mogelijk maakt 

hun eigen screeningmechanisme te 

behouden, informatie uit te wisselen, 

voort te bouwen op beste praktijken, 

onderling samen te werken en elkaar te 

ondersteunen wanneer een buitenlandse 

directe investering in een lidstaat gevolgen 

kan hebben voor de veiligheid of de 

openbare orde in andere lidstaten en voor 

de belangen van de Unie. Lidstaten 

moeten de mogelijkheid hebben om een 

advies in te dienen bij een lidstaat waarin 

de investering wordt gepland of is voltooid, 

ongeacht of de lidstaat die de adviezen 

indient of de lidstaat waarin de investering 

wordt gepland of is voltooid over een 

screeningmechanisme beschikt of een 

screening van de investering uitvoert. De 

adviezen van lidstaten moeten 

tegelijkertijd ook naar de Commissie 

worden doorgestuurd. Tevens moet de 

Commissie de mogelijkheid hebben om 

een advies te richten tot de lidstaat waarin 

de investering wordt gepland of is voltooid, 

ongeacht of deze lidstaat over een 

screeningmechanisme beschikt of een 

screening van de investering uitvoert en 

ongeacht of andere lidstaten adviezen 

hebben ingediend. 

Or. fr 

Motivering 

Dit mechanisme verplicht lidstaten niet om een advies uit te brengen, maar biedt hen wel die 

mogelijkheid. Als er een risico voor de openbare orde en veiligheid bestaat, zou het 

ondenkbaar zijn om niet te reageren, zelfs niet door middel van een advies. In elk geval moet 

de informatie-uitwisseling worden vergemakkelijkt. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Lidstaten die over een 

screeningmechanisme beschikken waarbij 

een buitenlandse directe investering niet 

onder het toepassingsgebied ervan valt 

aangezien deze buiten het wettelijk kader 

van het mechanisme valt, en lidstaten die 

niet over een screeningmechanisme 

beschikken, moeten op vrijwillige basis 

aan de Commissie of aan andere lidstaten 

een advies kunnen vragen over de 

genoemde buitenlandse directe 

investering. 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bovendien moet de Commissie de 

mogelijkheid hebben om buitenlandse 

directe investeringen die waarschijnlijk 

gevolgen hebben voor projecten en 

programma's van Uniebelang te screenen 

om redenen van veiligheid of openbare 

orde. Zo zou de Commissie beschikken 

over een instrument ter bescherming van 

projecten en programma's die de Unie in 

haar geheel ten goede komen en een 

belangrijke bijdrage aan de economische 

groei, de werkgelegenheid en het 

concurrentievermogen leveren. Hieronder 

vallen met name projecten en programma's 

waarmee een aanzienlijke financiering 

door de EU gemoeid is of die zijn 

vastgesteld bij Uniewetgeving met 

betrekking tot kritieke infrastructuur, 

(15) Bovendien moet de Commissie 

buitenlandse directe investeringen die 

waarschijnlijk gevolgen hebben voor 

projecten en programma's van Uniebelang 

screenen om redenen van veiligheid of 

openbare orde. Zo zou de Commissie 

beschikken over een instrument ter 

bescherming van projecten en programma's 

die de Unie in haar geheel ten goede 

komen en een belangrijke bijdrage aan de 

economische groei, de werkgelegenheid en 

het concurrentievermogen leveren. 

Hieronder vallen met name op wettige 

wijze projecten en programma's waarmee 

een substantiële financiering door de EU 

gemoeid is of die zijn vastgesteld bij 

Uniewetgeving met betrekking tot kritieke 

infrastructuur, kritieke technologie of 
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kritieke technologie of kritieke 

grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in 

een bijlage een indicatieve lijst worden 

opgenomen van projecten en programma's 

van Uniebelang in verband waarmee 

buitenlandse directe investeringen aan een 

screening door de Commissie kunnen 

worden onderworpen. 

kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve 

wordt in een bijlage een indicatieve en 

niet-uitputtende lijst opgenomen van 

projecten en programma's van Uniebelang 

in verband waarmee buitenlandse directe 

investeringen aan een screening door de 

Commissie kunnen worden onderworpen. 

Teneinde die lijst bij te werken, moet aan 

de Commissie de bevoegdheid worden 

toegekend om overeenkomstig artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie handelingen te 

stellen. Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende 

raadplegingen overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen gebeuren in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord van 13 april 2016 over beter 

wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen ontvangen 

het Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

 _________________ 

 1 bis PB L 123 van 12.5.20116, blz. 1. 

Or. fr 

Motivering 

Voor een doeltreffende bijwerking tijdens de totstandbrenging van nieuwe Unieprojecten, is 

er een kortere reactietijd voor herzieningen dankzij de gedelegeerde handelingen nodig. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) De afgevaardigden van het 

Europees Parlement moeten, wanneer zij 

hierom worden verzocht door 

marktdeelnemers zoals ondernemingen, 

federaties of sociale partners zoals de 

vakbonden, ervoor zorgen dat de belangen 

van de Unie worden gewaarborgd doordat 

zij van de Commissie kunnen eisen dat zij 

een advies over een buitenlandse directe 

investering uitbrengt aan een lidstaat. Met 

inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van een dergelijk advies, moet het 

Europees Parlement een bevestiging 

krijgen van de Commissie dat een advies 

werd geleverd. 

Or. fr 

Motivering 

Het Europees Parlement moet een rol kunnen spelen bij dit Europees screeningmechanisme 

door het de bevoegdheid te geven om de Europese Commissie te verzoeken om een advies, 

waarbij rekening moet worden gehouden met de vertrouwelijkheid van een dergelijk advies. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Wanneer de Commissie van 

oordeel is dat een buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor projecten of programma's die om 

redenen van veiligheid of openbare orde 

van belang zijn voor de Unie, moet zij de 

mogelijkheid hebben om binnen een 

redelijke termijn een advies te richten tot 

de lidstaten waarin een dergelijke 

investering wordt gepland of voltooid. 

(16) Wanneer de Commissie van 

oordeel is dat een buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor projecten of programma's die om 

redenen van veiligheid of openbare orde 

van belang zijn voor de Unie, moet zij 

binnen een redelijke termijn een advies 

richten tot de lidstaten waarin een 

dergelijke investering wordt gepland of 

voltooid. Gezien hun plicht tot loyale 
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Gezien hun plicht tot loyale samenwerking 

uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten 

de lidstaten zoveel mogelijk rekening 

houden met het advies en de Commissie 

uitleg verstrekken wanneer zij haar advies 

niet opvolgen. De Commissie moet ook de 

mogelijkheid hebben om bij die lidstaten 

de informatie op te vragen die zij voor haar 

screening van een dergelijke investering 

nodig heeft. 

samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 

3, TEU moeten de lidstaten zoveel 

mogelijk rekening houden met het advies 

en de Commissie uitleg verstrekken 

wanneer zij haar advies niet opvolgen. De 

Commissie moet ook de mogelijkheid 

hebben om bij die lidstaten de informatie 

op te vragen die zij voor haar screening 

van een dergelijke investering nodig heeft. 

Or. fr 

Motivering 

Als de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk 

gevolgen heeft voor het belang van de Unie, hoe kan men dan aanvaarden dat zij zelfs geen 

advies uitbrengt? 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Er moet rekening 

gehouden worden met de uitzonderlijke 

gevallen waarin de Commissie en 

minstens een derde van de lidstaten van 

oordeel zijn dat een buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor de veiligheid of openbare orde, of 

voor het belang van de Unie. De lidstaat 

waar de investering wordt gepland of is 

voltooid, neemt de uiteindelijke beslissing 

maar moet, in samenwerking met de 

Commissie en de betrokken lidstaten, een 

alternatieve oplossing vinden voor de 

loutere goedkeuring van de investering, 

bijvoorbeeld onder de vorm van 

begeleidende maatregelen of garanties. 

Or. fr 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op de bevordering van 

de samenwerking met andere lidstaten en 

de screening van buitenlandse directe 

investeringen door de Commissie moeten 

de lidstaten de Commissie tevens 

kennisgeven van hun 

screeningmechanismen en van alle 

wijzigingen van die mechanismen; 

daarnaast moeten zij regelmatig verslag 

uitbrengen over de toepassing van hun 

screeningmechanismen. Om dezelfde reden 

moeten ook lidstaten die niet over een 

screeningmechanisme beschikken, verslag 

uitbrengen over de buitenlandse directe 

investeringen die op hun grondgebied 

hebben plaatsgevonden, op basis van de 

informatie waarover zij beschikken. 

(17) Met het oog op de bevordering van 

de samenwerking met andere lidstaten en 

de screening van buitenlandse directe 

investeringen door de Commissie moeten 

de lidstaten de Commissie tevens 

kennisgeven van hun 

screeningmechanismen en van alle 

wijzigingen van die mechanismen; 

daarnaast moeten zij regelmatig verslag 

uitbrengen over de toepassing van hun 

screeningmechanismen. Om dezelfde reden 

moeten ook lidstaten die niet over een 

screeningmechanisme beschikken, verslag 

uitbrengen over de buitenlandse directe 

investeringen die op hun grondgebied, 

inclusief de territoriale wateren, de 

continentale plaat en de exclusieve 

economische zones, hebben 

plaatsgevonden, op basis van de informatie 

waarover zij beschikken evenals de 

geleverde inspanningen om deze 

informatie te verkrijgen. 

Or. fr 

Motivering 

Om te beschikken over een mechanisme waarbij doeltreffende informatie wordt uitgewisseld, 

moeten er middelen worden voorzien waarmee minstens verslag kan worden uitgebracht over 

de toepassing van de bestaande regelingen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Daarom is het ook belangrijk om te 

voorzien in een minimumhoeveelheid 

informatie en coördinatie met betrekking 

(18) Daarom is het voor de effectiviteit 

van dit mechanisme ook belangrijk om te 

voorzien in een toereikende hoeveelheid 
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tot binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallende buitenlandse directe 

investeringen in alle lidstaten. Deze 

informatie moet op verzoek van de 

lidstaten of de Commissie worden verstrekt 

door de lidstaten waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is 

voltooid. Onder relevante informatie vallen 

aspecten zoals de eigendomsstructuur van 

de buitenlandse investeerder alsook de 

financiering van de geplande of voltooide 

investering, inclusief – in voorkomend 

geval – informatie over subsidies van derde 

landen. 

informatie en coördinatie met betrekking 

tot binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallende buitenlandse directe 

investeringen in alle lidstaten. Al deze 

informatie moet op verzoek van de 

lidstaten of de Commissie worden verstrekt 

door de lidstaten waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is 

voltooid. Onder relevante informatie vallen 

aspecten zoals de eigendomsstructuur van 

de uiteindelijke buitenlandse investeerder, 

zijn afkomst alsook de financiering van de 

geplande of voltooide investering, 

inclusief, op basis van de best beschikbare 

gegevens, informatie over subsidies van 

derde landen. Om die reden kan de 

Commissie aanvullende elementen over 

de buitenlandse investeerder en de 

uiteindelijke buitenlandse investeerder 

aanbrengen met name op basis van zijn 

activiteiten en ervaringen uit eerdere 

betrekkingen met de buitenlandse 

investeerder. Voor bepaalde gegevens die 

verband houden met defensie moet een 

uitzondering worden gemaakt op basis 

van artikel 346 van het VWUE, indien de 

bekendmaking van bepaalde inlichtingen 

strijdig zou zijn met wezenlijke 

veiligheidsbelangen van een lidstaat. De 

verzameling van al deze gegevens zal 

positieve banden tot stand brengen tussen 

de buitenlandse investeerders en de 

lidstaten want hoe duidelijker en 

nauwkeuriger de verstrekte gegevens, hoe 

groter de zekerheid dat het proces van een 

investering ongehinderd kan worden 

bespoedigd doordat de investeerder de 

gewenste juridische garantie wordt 

geboden. 

Or. fr 

Motivering 

Meer dan nog over de hoeveelheid informatie, moet gewaakt worden over de kwaliteit ervan. 

De Commissie moet haar ervaring en kennis uit de betrekkingen met de buitenlandse 

investeerder, zelfs op andere gebieden, ook ten goede laten komen aan dit Europees 

screeningmechanisme. Zo vervult ze ook de waarschuwingsrol die van haar wordt gevraagd. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De communicatie en samenwerking 

op het niveau van de lidstaten en de Unie 

moeten worden versterkt door in elke 

lidstaat een contactpunt voor de screening 

van buitenlandse directe investeringen tot 

stand te brengen. 

(19) De communicatie en samenwerking 

op het niveau van de lidstaten en de Unie 

moeten worden versterkt door in elke 

lidstaat een institutioneel contactpunt voor 

de screening van buitenlandse directe 

investeringen tot stand te brengen, alsook 

door een coördinatiegroep voor de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen in te stellen die deskundigen 

inzake buitenlandse investeringen van 

alle lidstaten en van de Commissie 

samenbrengt. Deze groep moet de nadruk 

leggen op uitwisseling over de screening 

van investeringen, over de beste 

praktijken of de werking van de 

screeningmechanismen van de lidstaten 

met de mogelijkheid tot het betrekken van 

marktdeelnemers, institutionele en 

politieke actoren, actoren uit het 

maatschappelijk middenveld, sociale 

partners zoals de vakbonden om concrete 

elementen of ervaringen aan te brengen 

of om hun statuut van strategische 

onderneming of sector te doen gelden, 

agentschappen van de Unie, 

vertegenwoordigers van agentschappen 

voor de aantrekkelijkheid van gebieden of 

deskundigen inzake economische 

inlichtingen. Deze groep moet ook 

uitwisseling met buitenlandse partners 

over hun screeningmechanismen mogelijk 

maken. Het Europees Parlement moet 

tijdens de bijeenkomsten van deze groep 

de status van waarnemer hebben. 

Or. fr 
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Motivering 

Een contactpunt zonder institutionele verankering, dit wil zeggen zonder toegang tot de 

instellingen en ministeries die betrokken zijn bij een investering, kan niet naar behoren 

functioneren. De coördinatiegroep voor toezicht op investeringen speelt een belangrijke rol in 

het overleg over en de terugkoppeling van ervaringen tussen de lidstaten en de betrokken 

actoren. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) De lidstaten en de Commissie 

moeten alle nodige maatregelen nemen om 

de bescherming van vertrouwelijke en 

andere gevoelige informatie te waarborgen. 

(20) De lidstaten en de Commissie 

moeten alle nodige maatregelen nemen om 

het hoogste niveau van bescherming van 

vertrouwelijke en andere gevoelige 

informatie die ter beschikking wordt 

gesteld te waarborgen, waarbij zij moeten 

zorgen voor de bestendigheid van de 

transmissiekanalen en ervoor moeten 

zorgen dat de bevoegde personen toegang 

hebben tot deze informatie in 

overeenstemming met Besluit (EU, 

Euratom) 2015/4431 bis en Besluit (EU, 

Euratom) 2015/444 van de Commissie.1 ter. 

 _______________ 

 1 bis Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van 

de Commissie van 13 maart 2015 

betreffende veiligheid binnen de 

Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 

41). 

 1 ter Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van 

de Commissie van 13 maart 2015 

betreffende de veiligheidsvoorschriften 

voor de bescherming van gerubriceerde 

EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, 

blz. 53). 

Or. fr 

Motivering 

Zelfs als niet alle uitgewisselde gegevens het hoogste niveau van vertrouwelijkheid hebben en 
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de Commissie al de nodige maatregelen neemt die in de voornoemde besluiten worden 

vermeld, blijft het toch nodig om voorafgaand aan de informatie-uitwisseling te herinneren 

aan deze behoefte aan vertrouwelijkheid. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Uiterlijk drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

moet de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag over de 

toepassing van deze verordening indienen. 

Wanneer het verslag een voorstel tot 

wijziging van de bepalingen van deze 

verordening omvat, kan het – in 

voorkomend geval – vergezeld gaan van 

een wetgevingsvoorstel. 

(21) Uiterlijk drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

moet de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag over de 

toepassing van deze verordening indienen, 

evenals een grondige beoordeling van de 

kaders voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen en de 

ontwikkeling van screeningsystemen in 

rechtsgebieden van lidstaten en derde 

landen, en wanneer het verslag een 

voorstel tot wijziging van de bepalingen 

van deze verordening omvat, vergezeld van 

een wetgevingsvoorstel. 

Or. fr 

Motivering 

Het aannemen van een wijziging van deze verordening vereist naast de toepassing van deze 

verordening ook inzicht in de Europese en internationale context. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening strekt tot vaststelling van 

een kader voor de screening door de 

lidstaten en de Commissie van 

buitenlandse directe investeringen in de 

Unie om redenen van veiligheid of 

openbare orde. 

Deze verordening strekt tot vaststelling van 

een kader voor de screening door de 

lidstaten en de Commissie van 

buitenlandse directe investeringen in de 

Unie om redenen van veiligheid of 

openbare orde, met uitzondering van de 
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defensiesector. 

Or. fr 

Motivering 

De gevoeligheid van de defensiesector laat geen gegevensoverdracht in het kader van een 

dergelijke verordening toe maar deze kan wel plaatsvinden in het kader van bilaterale 

betrekkingen tussen lidstaten. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. "buitenlandse directe 

investeringen": alle investeringen door een 

buitenlandse investeerder die gericht zijn 

op de vestiging of de handhaving van 

directe betrekkingen tussen de buitenlandse 

investeerder en de ondernemer of de 

onderneming voor wie de desbetreffende 

middelen bestemd zijn met het oog op de 

uitoefening van een economische activiteit 

in een lidstaat, met inbegrip van 

investeringen die de daadwerkelijke 

deelname aan het beheer van of de 

zeggenschap over een onderneming die een 

economische activiteit uitoefent, mogelijk 

maken; 

1. "buitenlandse directe 

investeringen": alle investeringen, zonder 

vermoeden van omvang of 

deelnamedrempels, door een al dan niet 

uiteindelijke buitenlandse investeerder die 

gericht zijn op de vestiging of de 

handhaving van duurzame, directe of 

indirecte betrekkingen tussen de 

buitenlandse investeerder en de 

ondernemer of de onderneming voor wie 

de desbetreffende middelen bestemd zijn 

met het oog op de uitoefening van een 

economische activiteit in een lidstaat, met 

inbegrip van investeringen die de 

daadwerkelijke deelname aan het beheer 

van of de directe of indirecte zeggenschap 

over een onderneming die een 

economische activiteit uitoefent, mogelijk 

maken; 

Or. fr 

Motivering 

De buitenlandse directe investeringen in het kader van deze verordening moeten niet worden 

beperkt op basis van hun omvang, hun drempelwaarden, of het niveau van zeggenschap van 

de doelondernemingen. Deze beperkingen laten steeds toe dat buitenlandse investeerders zich 

hieraan aanpassen om deze te ontwijken. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. "buitenlandse investeerder": een 

natuurlijke persoon of een onderneming uit 

een derde land die voornemens is een 

buitenlandse directe investering te doen of 

deze heeft gedaan; 

2. "buitenlandse investeerder": een 

natuurlijke of rechtspersoon of een 

onderneming uit een derde land die 

voornemens is een buitenlandse directe 

investering te doen of deze al heeft gedaan 

ongeacht of het de uiteindelijke 

investeerder of een tussenpersoon is; 

Or. fr 

Motivering 

Het moet worden vermeden dat de verordening wordt ontweken door bijvoorbeeld 

ondernemingen die in de Unie gevestigd zijn in te zetten om investeringen uit te voeren in 

naam van een buitenlandse macht. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. "screening": een procedure in het 

kader waarvan buitenlandse directe 

investeringen kunnen worden beoordeeld, 

onderzocht, toegestaan, aan voorwaarden 

onderworpen, verboden of afgewikkeld; 

3. "screening": een procedure in het 

kader waarvan buitenlandse directe 

investeringen kunnen worden beoordeeld, 

onderzocht, toegestaan, aan voorwaarden 

onderworpen, begeleid, verboden of 

afgewikkeld en de follow-up ervan kan 

worden verzekerd, en waarvan de 

behandelingstermijn begint te lopen bij de 

volledige overdracht van de informatie die 

vereist is voor de opstelling van het 

dossier dat het toelaat om met de 

screening te starten; 

Or. fr 
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Motivering 

Er moet worden vermeden dat de buitenlandse investeerder niet alle voor een screening 

vereiste elementen overhandigt om de termijn te laten verlopen. Daarom moet de 

behandelingstermijn van de screening beginnen te lopen vanaf het moment waarop alle voor 

de opstelling van het volledige dossier vereiste elementen zijn overgelegd. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Lidstaten kunnen mechanismen 

voor de screening van buitenlandse directe 

investeringen om redenen van veiligheid of 

openbare orde handhaven, wijzigen of 

vaststellen onder de voorwaarden van en in 

overeenstemming met deze verordening. 

1. Lidstaten kunnen mechanismen 

voor de screening van buitenlandse directe 

investeringen om redenen van veiligheid of 

openbare orde handhaven, wijzigen, 

versterken of vaststellen onder de 

voorwaarden van en in overeenstemming 

met deze verordening. 

Or. fr 

Motivering 

Op Europees en mondiaal niveau is er een tendens tot het versterken van 

screeningmechanismen. Dat mag in het kader van deze verordening dus niet in vraag worden 

gesteld. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie kan buitenlandse 

directe investeringen die waarschijnlijk 

gevolgen hebben voor projecten of 

programma's van Uniebelang screenen om 

redenen van veiligheid of openbare orde. 

2. De Commissie moet buitenlandse 

directe investeringen die waarschijnlijk 

gevolgen hebben voor projecten of 

programma's van Uniebelang screenen om 

redenen van veiligheid of openbare orde. 

Or. fr 
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Motivering 

Als de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk 

gevolgen heeft voor het belang van de Unie, hoe kan men dan aanvaarden dat zij zelfs geen 

advies uitbrengt? 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Projecten en programma's van 

Uniebelang omvatten met name de 

projecten en programma's waarmee een 

aanzienlijk bedrag of aandeel van 

financiering door de EU gemoeid is, 

alsmede die welke vallen onder 

Uniewetgeving met betrekking tot kritieke 

infrastructuur, kritieke technologieën of 

kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een 

indicatieve lijst van projecten of 

programma's van Uniebelang opgenomen. 

3. Projecten en programma's van 

Uniebelang omvatten met name de 

projecten en programma's waarmee 

financiering door de EU gemoeid is, 

alsmede die welke vallen onder 

Uniewetgeving met betrekking tot kritieke 

infrastructuur, technologieën inclusief 

sleuteltechnologieën en grondstoffen die 

van essentieel belang zijn voor de 

veiligheid of de handhaving van de 

openbare orde en waarvan de 

onderbreking in de voorziening, de 

verstoring, het verlies of de vernietiging 

gevolgen zou hebben voor een betrokken 

lidstaat of de Unie. In bijlage 1 is een 

indicatieve en niet-uitputtende lijst van 

projecten of programma's van Uniebelang 

opgenomen. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 13 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

teneinde de in bijlage 1 opgenomen lijst 

aan te vullen en te wijzigen om deze te 

actualiseren. 

Or. fr 

Motivering 

Het concept van een aanzienlijke financiering heeft geen betekenis aangezien deze afhangt 

van talrijke factoren zoals de totale omvang of het aandeel van EU-investeringen in het 

project in vergelijking met andere investeringsbronnen. Bovendien moet bijlage 1 snel 

worden aangepast aan de ontwikkelingen en moet deze door middel van gedelegeerde 

handelingen worden bijgewerkt, ook al gaat het slechts om een indicatieve lijst. 
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Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– kritieke infrastructuur, met inbegrip 

van energie-, vervoers-, communicatie-, 

gegevensopslag-, ruimte- of financiële 

infrastructuur en gevoelige installaties; 

– kritieke infrastructuur, met inbegrip 

van energie-infrastructuur, 

vervoersnetwerken en -diensten, haven-, 

spoor-, luchtvaart- en 

ruimtevaartinfrastructuur, 

scheepsbouwwerven, 

gegevensopslaginfrastructuur, 

infrastructuur voor grootschalige 

gegevensanalyse, financiële infrastructuur, 

infrastructuur voor kansspelen en 

gevoelige installaties; 

Or. fr 

Motivering 

Infrastructuren vereisen een bijzondere waakzaamheid en de lijst, ook al is deze indicatief, 

moet op dit vlak worden uitgebreid. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– kritieke technologieën, met 

inbegrip van kunstmatige intelligentie, 

robotica, halfgeleiders, technologieën met 

toepassingen die mogelijk voor tweeërlei 

gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en 

nucleaire of ruimtevaarttechnologie; 

– kritieke technologieën, met 

inbegrip van kunstmatige intelligentie, 

kwantumtechnologie, nanotechnologieën, 

informatie- en communicatietechnologie 

(ICT), robotica, elektronische chips, 

halfgeleiders, elektrische batterijen, 

technologieën en goederen met 

toepassingen die mogelijk voor tweeërlei 

gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en 

cybertechnologieën, luchtvaart, auto-

industrie en nucleaire, spoor- en 

ruimtevaarttechnologie; 

Or. fr 
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Motivering 

Het merendeel van de hier toegevoegde technologieën zullen, als dit nog niet het geval is, de 

pijlers van onze economie vertegenwoordigen op korte of middellange termijn. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de voorzieningszekerheid van 

kritieke grondstoffen; of 

– de strategische autonomie van de 

Unie, de voorzieningszekerheid en -

continuïteit van kritieke grondstoffen zoals 

grondstoffen, zeldzame aarden, landbouw 

en landbouwgronden, energie, water; of 

Or. fr 

Motivering 

De voedselvoorziening ligt al 60 jaar aan de basis van het landbouwbeleid van de Unie. Er 

moet op worden gewezen dat bepaalde strekkingen van buitenlandse directe investeringen 

erop gericht zijn zich landbouwgrond toe te eigenen zonder zich zorgen te maken over de 

lokale, nationale of Europese voorziening. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de toegang tot gevoelige informatie 

of de mogelijkheid om deze te beheren. 

– de toegang tot gevoelige informatie 

of de persoonsgegevens van de burgers 

van de Unie, met inbegrip van hun 

gezondheidsgegevens, en de mogelijkheid 

om grootschalige of gevoelige informatie 

via "big data" of de media te beheren. 

Or. fr 

Motivering 

De gegevens zijn vandaag belangrijker dan de gebruikers zelf. Hier moet de controle van 
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gegevens van Europese burgers in het buitenland worden vermeld om redenen die een gevaar 

kunnen vormen voor de openbare veiligheid. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij hun beoordeling of een buitenlandse 

directe investering waarschijnlijk gevolgen 

heeft voor de veiligheid of de openbare 

orde kunnen de lidstaten en de Commissie 

in aanmerking nemen of een buitenlandse 

investeerder onder zeggenschap staat van 

de overheid van een derde land, onder 

meer via aanzienlijke financiering. 

Bij hun beoordeling of een buitenlandse 

directe investering waarschijnlijk gevolgen 

heeft voor de veiligheid of de openbare 

orde moeten de lidstaten en de Commissie 

in ieder geval de context en de 

omstandigheden waaronder de investering 

plaatsvindt of heeft plaatsgevonden in 

aanmerking nemen, en moeten ze in 

aanmerkingen nemen: 

 – of een buitenlandse investeerder direct of 

indirect onder zeggenschap staat van 

bijvoorbeeld een natuurlijke of 

rechtspersoon, een onderneming van een 

derde land, een buitenlandse macht, een 

overheid of een leger van een derde land, 

onder meer via aanzienlijke financiering 

met inbegrip van subsidies of van een 

politiek partij in het 

besluitvormingscentrum; 

 – of de sector van de buitenlandse 

investeerder al dan niet deel uitmaakt van 

een sector die in zijn land van oorsprong 

als strategisch wordt beschouwd; 

 – of de buitenlandse investeerder is 

betrokken bij of opgenomen in een 

strategisch project van een derde land op 

het gebeid van onderzoek, 

technologieoverdracht, verwervingen; 

 – of de oorsprong van de fondsen al dan 

niet bekend is; 

 – of de investering kan leiden tot een 

monopoliestructuur of tot de versterking 

ervan, of tot de zeggenschap over een 

waardeketen; 

 – of de buitenlandse investering 

plaatsvindt in het kader van een project, 
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programma, of een economische of 

politieke strategie van een derde land; 

 – of het niveau van openheid van de 

sector in het land van oorsprong van de 

buitenlandse investering open, beperkt of 

verboden is zonder dat er wederkerigheid 

of billijke spelregels zijn; 

 – of er clausules inzake 

zeggenschapswijziging zijn vastgelegd in 

de statuten van de doelonderneming; 

 – of rekening werd gehouden met eerdere 

positieve of negatieve betrekkingen tussen 

de Commissie of de lidstaten en de 

buitenlandse investeerder. 

 De Commissie moet deze elementen, op 

basis van de best beschikbare informatie, 

evenals de bewijslast inzake de 

buitenlandse investeerder aanbieden in 

haar aan de lidstaten gerichte adviezen. 

Or. fr 

Motivering 

Ook al zijn alle hier opgenomen elementen geen criteria voor goedkeuring of weigering van 

een investering, toch zijn ze zeer nuttig om inzicht te krijgen in de context en de aard van de 

buitenlandse investering, wat het uiteindelijke doel is. Zonder een al te grote belasting inzake 

onderzoek, maken deze elementen het mogelijk een doeltreffend beeld van de investeerder te 

schetsen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen 

handhaven, wijzigen of vaststellen om de 

ontwijking van de screeningmechanismen 

en -besluiten te voorkomen. 

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen 

handhaven, wijzigen, versterken of 

vaststellen om de ontwijking van de 

screeningmechanismen en -besluiten op te 

sporen en te voorkomen. 

Or. fr 
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Motivering 

De ontwijking van nationale mechanismen vormt een belangrijk onderdeel van deze 

verordening. Zonder informatie-uitwisseling is ontwijking van nationale mechanismen veel 

gemakkelijker. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Vertrouwelijke informatie, met 

inbegrip van commercieel gevoelige 

informatie, die door de betrokken 

buitenlandse investeerders en de betrokken 

onderneming wordt verstrekt, moet worden 

beschermd. 

3. De lidstaten en de Commissie 

moeten alle nodige maatregelen nemen 

om het hoogste niveau van bescherming 

van vertrouwelijke informatie, die door de 

betrokken buitenlandse investeerders en de 

betrokken onderneming wordt verstrekt 

tijdens de screeningprocedures te 

waarborgen overeenkomstig Besluiten 

(EU, Euratom) 2015/443 en 2015/444 van 

de Commissie. 

Or. fr 

Motivering 

Er moet rekening worden gehouden met het risico op hacking van gegevens, hoe klein dat ook 

is. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De betrokken buitenlandse 

investeerders en ondernemingen hebben de 

mogelijkheid om tegen een 

screeningbesluit van de nationale 

autoriteiten in beroep te gaan. 

4. De betrokken buitenlandse 

investeerders en ondernemingen hebben de 

mogelijkheid om bij de nationale 

autoriteiten of rechterlijke instanties tegen 

een screeningbesluit van de nationale 

autoriteiten in beroep te gaan, , zolang dit 

geen afbreuk doet aan de rechtsorde van 

de lidstaat. 
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Or. fr 

Motivering 

Het beroep van buitenlandse investeerders moet voor nationale autoriteiten kunnen 

plaatsvinden. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) screeningbesluiten inzake 

buitenlandse investeringen betreffende 

projecten of programma’s van de Unie; 

Or. fr 

Motivering 

De buitenlandse directe investeringen betreffende projecten of programma's van de Unie 

maken integraal onderdeel uit van de verordening en de Commissie zal adviezen verlenen 

over dit soort buitenlandse directe investeringen. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) buitenlandse investeringen die 

kunnen leiden tot een monopoliestructuur 

of tot de versterking ervan, of tot de 

zeggenschap over een waardeketen; 

Or. fr 

Motivering 

Het is via controle op Europees niveau dat kan worden opgespoord of een waardeketen in een 

bepaalde sector en in een lidstaat ook op Europees niveau niet onder zeggenschap staat van 

een buitenlandse investeerder. 
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Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) buitenlandse investeringen die 

zonder resultaat zijn gebleven tijdens de 

screeningprocedure; 

Or. fr 

Motivering 

Het is nodig om de investeerders te kennen die zich uit de investering hebben teruggetrokken 

teneinde hun motivering te begrijpen. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Ook lidstaten die niet over een 

screeningmechanisme beschikken, dienen 

bij de Commissie een jaarlijks verslag in 

over buitenlandse directe investeringen die 

op hun grondgebied hebben 

plaatsgevonden, op basis van de informatie 

waarover zij beschikken. 

3. Ook lidstaten die niet over een 

screeningmechanisme beschikken, dienen 

bij de Commissie en bij de lidstaten een 

jaarlijks verslag in over buitenlandse 

directe investeringen die op hun 

grondgebied hebben plaatsgevonden, 

inclusief de territoriale wateren, de 

continentale plaat, en de exclusieve 

economische zones, op basis van de 

informatie waarover zij beschikken evenals 

over de geleverde inspanningen om deze 

informatie te verkrijgen. 

Or. fr 

Motivering 

Het gaat er nogmaals om geen bijkomende beperkingen en belasting voor de lidstaten te 

creëren, maar toch te beschikken over een minimum aan informatie over de globale context 

van de buitenlandse investeringen in de Unie. 
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Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Op basis van de jaarlijkse 

verslagen van de lidstaten die over een 

mechanisme beschikken en zij die er geen 

hebben, en rekening houdend met de 

vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens, 

stelt de Commissie een openbaar verslag 

op van de algemene situatie van de 

investeringen in de Unie en stelt dit voor 

aan het Europees Parlement. 

Or. fr 

Motivering 

In een openbaar verslag moeten vertrouwelijke gegevens van de lidstaten niet worden 

vrijgeven, maar een dergelijk verslag is erop gericht de algemene situatie van de buitenlandse 

directe investeringen in de Unie kenbaar te maken door algemene tendensen vast te stellen. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten geven de Commissie 

en de andere lidstaten binnen 

vijf werkdagen vanaf het begin van de 

screening kennis van alle buitenlandse 

investeringen die in het kader van hun 

screeningmechanismen aan screening 

worden onderworpen. In voorkomend 

geval streven de lidstaten die de screening 

uitvoeren ernaar in het kader van die 

kennisgeving aan te geven of zij van 

oordeel zijn dat de buitenlandse directe 

investering die aan screening wordt 

onderworpen, waarschijnlijk binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

1. De lidstaten moeten de Commissie 

en de andere lidstaten ten laatste binnen 

vijf werkdagen na het begin van de 

screening kennis geven van alle 

buitenlandse investeringen die in het kader 

van hun screeningmechanismen aan 

screening worden onderworpen. In 

voorkomend geval streven de lidstaten die 

de screening uitvoeren ernaar in het kader 

van die kennisgeving aan te geven of zij 

van oordeel zijn dat de buitenlandse directe 

investering die aan screening wordt 

onderworpen, waarschijnlijk binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 
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nr. 139/2004 valt. nr. 139/2004 valt. 

Or. fr 

Motivering 

Als een lidstaat dit wenst kan deze de Commissie en de andere lidstaten voor het begin van de 

screeningprocedure hierover inlichten, waardoor de termijnen die nodig zijn voor potentiële 

adviezen over deze investering worden teruggebracht. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Lidstaten die over een 

screeningmechanisme beschikken waarbij 

een buitenlandse directe investering niet 

onder het toepassingsgebied ervan valt 

aangezien deze buiten het wettelijk kader 

van het mechanisme valt, en lidstaten die 

niet over een screeningmechanisme 

beschikken, kunnen op vrijwillige basis 

aan de Commissie of aan andere lidstaten 

een advies vragen over de genoemde 

buitenlandse directe investering. 

Or. fr 

Motivering 

Een lidstaat kan een advies vragen om feedback te krijgen over een buitenlandse directe 

investering, ongeacht de situatie. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is 

dat een in een andere lidstaat geplande of 

voltooide buitenlandse directe investering 

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is 

dat een in een andere lidstaat geplande of 

voltooide buitenlandse directe investering 
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waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 

veiligheid of de openbare orde in de 

eerstgenoemde lidstaat, kan deze 

opmerkingen indienen bij de lidstaat 

waarin de buitenlandse directe investering 

wordt gepland of is voltooid. Deze 

opmerkingen worden tegelijkertijd naar de 

Commissie doorgestuurd. 

waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 

veiligheid of de openbare orde in de 

eerstgenoemde lidstaat, kan deze een 

advies indienen bij de lidstaat waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid. Dit advies wordt op 

hetzelfde moment naar de Commissie 

doorgestuurd. 

Or. fr 

Motivering 

Op hetzelfde moment doorsturen betekent een onmiddellijke gelijktijdige overdracht, hetgeen 

het voorstel van de Commissie versterkt. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer de Commissie van 

oordeel is dat een buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor de veiligheid of de openbare orde in 

een of meer lidstaten, kan zij een advies 

richten tot de lidstaat waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid. De Commissie kan 

een advies uitbrengen ongeacht of andere 

lidstaten opmerkingen hebben ingediend. 

3. Wanneer de Commissie van 

oordeel is dat een buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor de veiligheid of de openbare orde in 

een of meer lidstaten of voor de belangen 

van de Unie, moet de Commissie een 

advies richten tot de lidstaat waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid. De Commissie kan 

een advies uitbrengen ongeacht of andere 

lidstaten opmerkingen hebben ingediend. 

Het advies van de Commissie wordt op 

hetzelfde moment meegedeeld aan de 

andere lidstaten. 

Or. fr 

Motivering 

Als de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk 

gevolgen heeft voor het belang van de Unie, hoe kan men dan aanvaarden dat zij zelfs geen 

advies uitbrengt? Dit advies van de Commissie betreft ook de lidstaten; zij moeten dus op zijn 

minst op de hoogte worden gebracht, zoals ook is aangegeven in artikel 9, lid 4. 
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Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 

en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden 

binnen een redelijke termijn en in geen 

geval later dan 25 werkdagen na ontvangst 

van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie 

gericht tot de lidstaat waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid. Wanneer aan het 

advies van de Commissie opmerkingen van 

de lidstaten voorafgaan, beschikt de 

Commissie over 25 extra werkdagen om 

haar advies uit te brengen. 

5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 

en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden 

binnen een redelijke termijn en in geen 

geval later dan 25 werkdagen na ontvangst 

van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie 

gericht tot de lidstaat waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid. Wanneer aan het 

advies van de Commissie opmerkingen van 

de lidstaten voorafgaan, beschikt de 

Commissie over 10 extra werkdagen om 

haar advies uit te brengen. 

Or. fr 

Motivering 

Alvorens opmerkingen te maken over de mogelijke gevolgen voor de veiligheid of de 

openbare orde in verschillende lidstaten, moet de Commissie kunnen beschikken over 

adviezen van alle lidstaten over hun eigen veiligheid en openbare orde. Dit is een kwestie van 

logica. De termijn voor het aanvullende advies moet ook worden teruggebracht tot 10 dagen 

om te komen tot een termijn van 25 + 10 dagen wat voldoende lijkt, in plaats van de 

oorspronkelijk voorziene 50 dagen. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Wanneer de Commissie en een 

derde van de lidstaten overeenkomstig lid 

1 tot en met 4 van oordeel zijn dat een 

buitenlandse directe investering 

waarschijnlijk gevolgen heeft voor hun 

veiligheid of hun openbare orde, of voor 

de belangen van de Unie, moet de lidstaat 

waarin de buitenlandse directe investering 
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wordt gepland of is voltooid, in 

samenwerking met de Commissie en met 

de betrokken lidstaten, een alternatieve 

oplossing vinden voor de loutere 

goedkeuring van de investering. 

Or. fr 

Motivering 

Een dergelijke situatie, met bezorgdheden in zoveel lidstaten, zal uitzonderlijk zijn, maar moet 

in dit voorstel worden opgenomen. De lidstaat waar de investering plaatsvindt, neemt nog 

steeds de uiteindelijke beslissing, maar met meer collegialiteit, wat vooral in zijn eigen 

belang is, maar ook in het belang van de Unie en de lidstaten. De alternatieve oplossing kan 

allerlei vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om risicobeperkende maatregelen, of 

om het beperken van de toegang tot bepaalde sleutelelementen van een onderneming, of om 

de vaststelling van nieuwe regels of wetten. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De samenwerking tussen de 

lidstaten krachtens dit artikel vindt plaats 

via de in artikel 12 bedoelde contactpunten. 

7. De samenwerking tussen de 

lidstaten krachtens dit artikel vindt plaats 

via de in artikel 12 bedoelde institutioneel 

verankerde contactpunten. 

Or. fr 

Motivering 

Een contactpunt zonder institutionele verankering, dit wil zeggen zonder toegang tot de 

instellingen en ministeries die betrokken zijn bij een investering, kan niet naar behoren 

functioneren. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de Commissie van 1. Wanneer de Commissie van 
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oordeel is dat een buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor projecten of programma's die om 

redenen van veiligheid of openbare orde 

van belang zijn voor de Unie, kan zij een 

advies richten tot de lidstaat waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid. 

oordeel is dat een buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor projecten of programma's die om 

redenen van veiligheid of openbare orde 

van belang zijn voor de Unie, moet zij een 

advies richten tot de lidstaat waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid. Het advies van de 

Commissie wordt op hetzelfde moment 

meegedeeld aan de andere lidstaten. 

Or. fr 

Motivering 

Als de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk 

gevolgen heeft voor het belang van de Unie, hoe kan men dan aanvaarden dat zij zelfs geen 

advies uitbrengt? Dit advies van de Commissie betreft ook de lidstaten; zij moeten dus op zijn 

minst op de hoogte worden gebracht, zoals ook is aangegeven in artikel 9, lid 4. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Lidstaten die over een 

screeningmechanisme beschikken waarbij 

een buitenlandse directe investering niet 

onder het toepassingsgebied ervan valt 

aangezien deze buiten het wettelijk kader 

van het mechanisme valt, en lidstaten die 

niet over een screeningmechanisme 

beschikken, kunnen op vrijwillige basis 

aan de Commissie of aan andere lidstaten 

een advies vragen over de genoemde 

buitenlandse directe investering. 

Or. fr 

Motivering 

Een lidstaat kan een advies vragen om feedback te krijgen over een buitenlandse directe 

investering, ongeacht de situatie. 

 



 

PE619.160v02-00 42/58 PR\1148185NL.docx 

NL 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Wanneer een lidstaat van oordeel 

is dat een in een andere lidstaat geplande 

of voltooide buitenlandse directe 

investering waarschijnlijk gevolgen heeft 

voor de veiligheid of de openbare orde in 

het kader van projecten of programma's 

van de Unie, of voor de belangen van 

Unie, kan deze een advies indienen bij de 

lidstaat waarin de buitenlandse directe 

investering wordt gepland of is voltooid. 

Dit advies wordt op hetzelfde moment 

naar de Commissie doorgestuurd. 

Or. fr 

Motivering 

De lidstaten kunnen ook beschikken over elementen met betrekking tot de gevolgen van een 

buitenlandse directe investering voor de projecten en programma’s van de Unie of met 

betrekking tot hun veiligheid en openbare orde. Zij moeten dus ook een advies kunnen 

uitbrengen. Op hetzelfde moment doorsturen betekent een onmiddellijke gelijktijdige 

overdracht, hetgeen het voorstel van de Commissie versterkt. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Binnen een redelijke termijn en in 

geen geval later dan 25 werkdagen na 

ontvangst van de krachtens lid 2 door de 

Commissie gevraagde informatie richt de 

Commissie haar advies tot de betrokken 

lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt over 

een screeningmechanisme zoals bedoeld in 

artikel 3, lid 1, en de Commissie de 

informatie over de aan screening 

onderworpen buitenlandse directe 

investering overeenkomstig artikel 8, lid 1, 

3. Binnen een redelijke termijn en in 

geen geval later dan 25 werkdagen na 

ontvangst van de krachtens lid 2 door de 

Commissie gevraagde informatie richt de 

Commissie haar advies tot de betrokken 

lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt over 

een screeningmechanisme zoals bedoeld in 

artikel 3, lid 1, en de Commissie de 

informatie over de aan screening 

onderworpen buitenlandse directe 

investering overeenkomstig artikel 8, lid 1, 
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heeft ontvangen, wordt het advies uiterlijk 

25 werkdagen na ontvangst van die 

informatie uitgebracht. Wanneer extra 

informatie nodig is om een advies te 

kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 

25 dagen vanaf de ontvangst van de 

aanvullende informatie. 

heeft ontvangen, wordt het advies uiterlijk 

10 werkdagen na ontvangst van die 

informatie uitgebracht. Wanneer extra 

informatie nodig is om een advies te 

kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 

10 dagen vanaf de ontvangst van de 

aanvullende informatie. 

Or. fr 

Motivering 

De behandelingstermijn moet enigszins worden verminderd om deze te herleiden tot 35 dagen 

in plaats van de voorgestelde 50 dagen. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is 

voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening 

houden met het advies van de Commissie 

en de Commissie uitleg verstrekken 

wanneer haar advies niet wordt opgevolgd. 

5. De lidstaten waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is 

voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening 

houden met het in lid 1 bedoelde advies 

van de Commissie en met het in lid 1 

quater bedoelde advies van de lidstaat, en 

de Commissie en de lidstaat uitleg 

verstrekken wanneer deze adviezen niet 

worden opgevolgd. 

Or. fr 

Motivering 

De lidstaten kunnen ook een advies uitbrengen dus zij moeten ook op de hoogte worden 

gehouden. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Wanneer de Commissie en een 

derde van de lidstaten overeenkomstig lid 

1 tot en met 4 van oordeel zijn dat een 

buitenlandse directe investering 

waarschijnlijk gevolgen heeft voor hun 

veiligheid of hun openbare orde, of voor 

de belangen van de Unie, moet de lidstaat 

waarin de buitenlandse directe investering 

wordt gepland of is voltooid, in 

samenwerking met de Commissie en met 

de betrokken lidstaten, een alternatieve 

oplossing vinden voor de loutere 

goedkeuring van de investering. 

Or. fr 

Motivering 

Een dergelijke situatie, met bezorgdheden in zoveel lidstaten, zal uitzonderlijk zijn, maar moet 

in dit voorstel worden opgenomen. De lidstaat waar de investering plaatsvindt, neemt nog 

steeds de uiteindelijke beslissing, maar met meer collegialiteit, in het belang van de Unie en 

de lidstaten. De alternatieve oplossing kan allerlei vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om risicobeperkende maatregelen, of om het beperken van de toegang tot bepaalde 

sleutelelementen van een onderneming, of om de vaststelling van nieuwe regels of wetten. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter. Het Europees Parlement kan eisen 

dat de Commissie een advies uitbrengt 

aan een lidstaat over een buitenlandse 

directe investering in overeenstemming 

met artikel 9. Met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van een dergelijk 

advies, dat enkel aan de lidstaten wordt 

doorgestuurd, moet het Europees 

Parlement de bevestiging krijgen van de 

Commissie dat een advies werd 

uitgebracht. 
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Or. fr 

Motivering 

Het Europees Parlement moet een rol kunnen spelen bij dit Europees screeningmechanisme 

door het de bevoegdheid te geven om de Europese Commissie te verzoeken om een advies, 

waarbij rekening moet worden gehouden met de vertrouwelijkheid van een dergelijk advies. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de eigendomsstructuur van de 

buitenlandse investeerder en van de 

onderneming waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is 

voltooid, inclusief informatie over de 

uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder 

of -aandeelhouders; 

a) de eigendomsstructuur, de 

deelneming in het kapitaal en de kwaliteit 
van de buitenlandse investeerder en van de 

uiteindelijke buitenlandse investeerder en 

van de onderneming waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid, inclusief informatie 

over de uiteindelijke 

meerderheidsaandeelhouder of -

aandeelhouders; 

Or. fr 

Motivering 

Kennis over de uiteindelijke investeerder is essentiële informatie voor het mechanisme die 

informatie-uitwisseling mogelijk maakt. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de producten, diensten en 

ondernemingsactiviteiten van de 

buitenlandse investeerder en van de 

onderneming waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is 

voltooid; 

c) de producten, diensten en 

ondernemingsactiviteiten van de 

buitenlandse investeerder en van de 

uiteindelijke buitenlandse investeerder en 

van de onderneming waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 
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gepland of is voltooid; 

Or. fr 

Motivering 

Het concept van uiteindelijke investeerder is zeer belangrijk in het kader van dit mechanisme. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de lidstaten waarin de buitenlandse 

investeerder en de onderneming waarin de 

buitenlandse directe investering wordt 

gepland of is voltooid 

ondernemingsactiviteiten uitvoeren, en 

d) de lidstaten en de sectoren waarin 

de buitenlandse investeerder en de 

uiteindelijke buitenlandse investeerder en 

de onderneming waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is 

voltooid ondernemingsactiviteiten 

uitvoeren, en 

Or. fr 

Motivering 

Het concept van uiteindelijke investeerder is zeer belangrijk in het kader van dit mechanisme. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de financiering van de investering, 

op basis van de informatie waarover de 

lidstaten beschikken. 

e) de financiering van de investering, 

op basis van de beste informatie waarover 

de lidstaten beschikken. 

Or. fr 

Motivering 

De best beschikbare informatie verleent de lidstaten de flexibiliteit die nodig is om hun advies 
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aan te passen naargelang waarover ze beschikken. Dit geeft ook de methode weer die door 

CFIUS in de Verenigde Staten wordt gebruikt. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) de deelname van de 

marktdeelnemer bij wie de buitenlandse 

investering is gepland aan een project of 

programma van de Unie. 

Or. fr 

Motivering 

Het is belangrijk op de hoogte te zijn van deze informatie om het risico van de gevolgen voor 

een project of programma van de Unie beter in te schatten. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten en de Commissie 

waarborgen de bescherming van bij de 

toepassing van deze verordening 

verzamelde vertrouwelijke informatie. 

2. De lidstaten en de Commissie 

waarborgen het hoogste niveau van 

bescherming van bij de toepassing van 

deze verordening verzamelde 

vertrouwelijke informatie overeenkomstig 

Besluit (EU, Euratom) 2015/443 en 

Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 

Commissie. 

Or. fr 

Motivering 

Zelfs als niet alle uitgewisselde gegevens het hoogste niveau van vertrouwelijkheid hebben en 

de Commissie al de nodige maatregelen neemt die in de voornoemde besluiten worden 

vermeld, blijft het toch nodig om voorafgaand aan de informatie-uitwisseling te herinneren 

aan deze behoefte aan vertrouwelijkheid. 
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Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Contactpunten Institutionele contactpunten en 

coördinatiegroep voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen 

Or. fr 

Motivering 

De contactpunten moeten institutioneel verankerd zijn om toegang te kunnen hebben tot de 

ministeries en instellingen die voor deze kwesties bevoegd zijn. Er moet een element worden 

toegevoegd dat door de Commissie werd voorgesteld maar dat niet is opgenomen in de 

verordening, met name de coördinatiegroep voor toezicht op buitenlandse directe 

investeringen die een belangrijk platform vormt op het gebied van uitwisselingen. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de screening van 

buitenlandse directe investeringen duidt 

elke lidstaat een contactpunt voor de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen aan. De Commissie en de 

andere lidstaten betrekken deze 

contactpunten voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen bij alle 

kwesties die verband houden met de 

uitvoering van deze verordening. 

Met het oog op de screening van 

buitenlandse directe investeringen zorgt 

elke lidstaat voor de oprichting van een 

contactpunt dat institutioneel verankerd is 

voor de screening van buitenlandse directe 

investeringen. De Commissie en de andere 

lidstaten zorgen voor nauwe 

samenwerking tussen deze institutionele 

contactpunten voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen en alle 

kwesties die verband houden met de 

uitvoering van deze verordening. 

Or. fr 
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Motivering 

Een contactpunt dat geen toegang heeft tot institutionele actoren kan zijn rol betreffende 

coördinatie en informatie-uitwisseling niet vervullen. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De institutionele contactpunten voor de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen moeten een band kunnen 

onderhouden met andere contactpunten 

die door nationale wetgevingen of door de 

Uniewetgeving worden opgericht met 

dezelfde doelstellingen, om 

netwerkontwikkeling te bevorderen. 

Or. fr 

Motivering 

Richtlijn 2008/114/EG brengt bijvoorbeeld contactpunten tot stand die bevoegd zijn voor de 

bescherming van Europese kritieke infrastructuren. De banden en het uitwisselen van 

ervaringen tussen deze contactpunten vereisen geen aanvullende middelen en maken een 

betere informatie-uitwisseling mogelijk. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De coördinatiegroep voor de screening 

van buitenlandse directe investeringen 

brengt afgevaardigden en deskundigen 

van de lidstaten en van de Commissie 

samen om beste praktijken te delen en te 

antwoorden op vragen van lidstaten over 

de werking van de 

screenignmechanismen. 

Marktdeelnemers, institutionele en 

politieke actoren, actoren uit het 
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maatschappelijk middenveld, sociale 

partners zoals de vakbonden, 

agentschappen van de Unie, 

vertegenwoordigers van agentschappen 

voor de aantrekkelijkheid van gebieden of 

deskundigen inzake economische 

inlichtingen kunnen regelmatig worden 

uitgenodigd om hun ervaring te delen, 

evenals vertegenwoordigers van 

screeningmechanismen uit het 

buitenland. Het Europees Parlement moet 

tijdens de bijeenkomsten van deze groep 

de status van waarnemer hebben. 

Or. fr 

Motivering 

De coördinatiegroep voor toezicht op investeringen speelt een belangrijke rol in het overleg 

over en de terugkoppeling van ervaringen tussen de lidstaten en de betrokken actoren. Dit 

maakt een concrete terugkoppeling van ervaringen tussen alle actoren die betrokken zijn bij 

de kwestie van de buitenlandse directe investeringen mogelijk. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 12 bis 

 Antwoord van de institutionele 

contactpunten voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen 

 De institutionele contactpunten voor de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen moeten aan hetzelfde 

eisenniveau beantwoorden als de 

nationale mechanismen voor screening 

van investeringen, bijvoorbeeld op het 

gebied van de toegang tot de vereiste 

informatie, de coördinerende rol en het 

waarborgen van het hoogste niveau van 

bescherming van vertrouwelijke en 

gevoelige informatie. 
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Or. fr 

Motivering 

De institutionele contactpunten moeten met name dezelfde verplichtingen naleven op het 

gebied van de beveiliging van gegevens. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

evalueert de Commissie de toepassing 

ervan en dient zij hierover een verslag in 

bij het Europees Parlement en de Raad. De 

lidstaten worden hierbij betrokken en 

verstrekken de Commissie de nodige 

informatie voor de opstelling van dat 

verslag. 

1. Uiterlijk drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

legt de Commissie een tussentijds verslag 

voor aan het Europees Parlement en de 

Raad inzake de beoordeling van de 

screening van buitenlandse directe 

investeringen door de lidstaten, van de 

institutionele contactpunten voor 

screening van buitenlandse directe 

investeringen en van de ontwikkelingen 

van de systemen voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen in 

derde landen. De lidstaten worden hierbij 

nauw betrokken en verstrekken de 

Commissie de nodige informatie voor de 

opstelling van dat verslag. 

Or. fr 

Motivering 

Het verslag over de buitenlandse directe investeringen drie jaar na de inwerkingtreding van 

deze verordening moet inzicht bieden in de gevolgen van de toepassing van deze verordening 

maar ook in de context en de vastgestelde ontwikkelingen. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer in het verslag wordt 

aanbevolen om de bepalingen van de 

verordening te wijzigen, kan het vergezeld 

gaan van een passend wetgevingsvoorstel. 

2. Wanneer in het verslag wordt 

aanbevolen om de bepalingen van de 

verordening te wijzigen, moet het 

vergezeld gaan van een passend 

wetgevingsvoorstel. 

Or. fr 

Motivering 

Hoe valt het te verantwoorden dat men de bepalingen van de verordening wil wijzigen zonder 

een antwoord te bieden op de vragen en de nieuwe uitdagingen die naar boven komen? Dat is 

niet consistent. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 13 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De in artikel 3, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van drie jaar met ingang van … [de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening]. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden voor het verstrijken van 

de termijn van drie jaar een verslag op 

over de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen een dergelijke 

verlenging verzet. 
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 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 3, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet.  

 4. Vóór de vaststelling van een 

gedelegeerde handeling raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016.  

 5. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad binnen een 

termijn van twee maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad 

daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als 

de Raad voor het verstrijken van die 

termijn de Commissie heeft medegedeeld 

dat zij daartegen geen bezwaar zullen 

maken. Die termijn wordt op initiatief van 

het Europees Parlement of de Raad met 

twee maanden verlengd. 

Or. fr 

Motivering 

Dit amendement is erop gericht de Commissie in staat te stellen gedelegeerde handelingen te 

stellen betreffende bijlage 1. 
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Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – streepje 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) 

 Verordening (EU) 2015/1017 van25 juni 

2015 betreffende het Europees Fonds 

voor strategische investeringen, de 

Europese investeringsadvieshub en het 

Europese investeringsprojectenportaal en 

tot wijziging van de Verordeningen (EU) 

nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (PB 

L 169, 1.7.2015, blz.1). 

Or. fr 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – streepje 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – Gemeenschappelijk Europees 

luchtruim (SESAR). 

 Verordening (EG) nr. 549/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

10 maart 2004 tot vaststelling van het 

kader voor de totstandbrenging van het 

gemeenschappelijke Europese luchtruim 

("de kaderverordening") ( PB L 96 van 

31.3.2004, blz. 1). 

Or. fr 
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TOELICHTING 

Alle landen van de G7 en de partnerlanden van de Unie beschikken al over een 

screeningmechanisme voor investeringen dat al verschillende keren werd versterkt. Dertien 

van de achtentwintig lidstaten hebben dit mechanisme al in hun systeem ingevoegd; de 

Europese Commissie stelt in haar tekst voor om deze wettelijke leemte op Europees niveau op 

te vullen om een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te 

brengen. Uw rapporteur wil de Commissie feliciteren met de indiening van dit 

wetgevingsvoorstel en haar snelle optreden ter zake. Het gaat niet om een harmonisering noch 

om een nieuw mechanisme, maar om een kader: de benadering kan worden behouden, maar 

de tekst vereist een aantal verduidelijkingen op het gebied van de begrippen, van de factoren 

die tussenkomst rechtvaardigen en van zijn concrete toepassingsgebied. 

 

I BEGRIPPEN 
Het voorstel van de Commissie bevat talrijke begrippen die belangrijk zijn bij 

screeningmechanismen. De moeilijkheid ligt erin om deze te definiëren en tegelijkertijd 

ruimte te laten voor interpretatie zodat ze kunnen worden aangepast aan uiteenlopende 

situaties. Daarom zou het niet raadzaam zijn van deze begrippen nauw omschreven definities 

te maken, omdat anders het mechanisme niet voor ieder geval toepasbaar is en onderworpen 

is aan te veel beperkingen. 

1. Investeringen 

De definitie van investeringen wordt door de Commissie vermeld door de duurzame en 

rechtstreekse betrekkingen te benadrukken tussen de investeerder en de onderneming of de 

ondernemer voor wie de fondsen bestemd zijn. De begrippen economische band en 

duurzaamheid zijn vooral in de strategische sectoren zeer belangrijk. 

Investeerders – natuurlijke of rechtspersonen – worden als buitenlands beschouwd wanneer 

zij ook direct of indirect onderworpen zijn aan de uiteindelijke zeggenschap van niet-

Europese entiteiten of staten. 

2. Zeggenschap 

Uw rapporteur ondersteunt de stelling van de Commissie dat de drempels hier niet 

doeltreffend zijn en gemakkelijk kunnen worden omzeild. Alle investeringen kunnen 

eventueel worden opgenomen in het voorstel van de Commissie. Er moet hoofdzakelijk 

rekening worden gehouden met de uiteindelijke investeerder. 

Zeggenschap in een onderneming kan onder verschillende vormen bestaan (verwerving, 

overeenkomst met aandeelhouders, bestuursrechten, keuze van de bestuurders, 

doelgerichtheid van de aandeelhoudersvergadering, fondsen voor actievoerders) ongeacht de 

activa die in handen zijn van de investeerder zelfs als het om portefeuille-investeringen gaat 

(portfolio). 

3. Veiligheid en openbare orde 

Het begrip "veiligheid en openbare orde" is in overeenstemming met de in de GATS/WTO 

gebruikte termen en maakt het mogelijk om de uitzonderingen met betrekking tot onze 

internationale verbintenissen uitvoerig te beschrijven en laat de lidstaten toe de investeringen 

te beperken in geval van bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Dit moet dus een 

begrip blijven en niet worden ondergebracht in een precieze omschrijving, zodat het 

dynamisch kan blijven naargelang de specifieke kenmerken van de lidstaten. Er moet 

duidelijk op worden gewezen dat de defensiesector uitgesloten blijft of dat voor deze sector in 
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ieder geval uitzonderingen gelden uit hoofde van artikel 346 VWEU. 

4. Gevoelig en/of strategisch  

Hetzelfde geldt voor het aspect van het gevoelige of strategische karakter van een sector, 

onderneming of bedrijfstak. De gevoeligheid van een onderneming vloeit voort uit haar 

eigendommen, diensten, technologieën of deskundigheid die verband houden met 

zwaarwegende belangen van een staat inzake veiligheid en openbare orde. 

Het strategische karakter is potentieel afkomstig van haar rol binnen een waardeketen. Uw 

rapporteur is van mening dat er in de door de Commissie voorgestelde lijst nauwkeurigere 

aanwijzingen moeten worden gegeven. De infrastructuren vereisen een bijzondere 

waakzaamheid, gevoelige technologieën moeten worden toegevoegd alsook specificaties over 

de veiligheid van de levering van en toegang tot gevoelige informatie. De lijst moet open en 

niet-uitputtend blijven. 

 

5. Verband tussen de buitenlandse investering en veiligheid en openbare orde 

 

Wat het verband tussen de investering en de veiligheid en openbare orde betreft, moet niet 

enkel de controle door de overheid van een derde land in beschouwing worden genomen, 

maar moet ook rekening worden gehouden met omgevingsfactoren, alsook met de 

omstandigheden waaronder de investering plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, met inbegrip 

van de mate van openstelling van de sector in het land van oorsprong van de buitenlandse 

investeerder. Hoewel het hier niet gaat om criteria voor screening, zijn het elementen die de 

ondersteuning van de besluitvorming vergemakkelijken. 

 

II INHOUD VAN HET VOORSTEL 

Het voorgestelde mechanisme vervangt de beslissingsbevoegdheid van de lidstaten 

betreffende de investeringen op hun grondgebied niet. Het is vooral gericht op de 

totstandbrenging van een mechanisme voor informatie-uitwisseling op Europees niveau.  

De kracht van de Europese Unie op andere vlakken ligt in de kwaliteit van de verzamelde 

informatie. De contacten tussen de lidstaten en de investeerders zullen regelmatiger 

plaatsvinden en door deze transparantie kan zich een vertrouwensband ontwikkelen. 

 De lidstaat is altijd soeverein wat betreft de investeringen die op zijn grondgebied 

plaatsvinden, en kan zo naar eigen goeddunken de informatie, inlichtingen, vragen of analyses 

van lidstaten en/of de Europese Commissie gebruiken om soeverein zijn beslissing te nemen 

om de investering goed te keuren, te verbieden of vooral aan te passen door tussentijdse of 

begeleidende maatregelen.  

Het spreekt vanzelf dat bepaalde informatie die door een onderneming of investeerder en een 

lidstaat wordt uitgewisseld zeer vertrouwelijk kan zijn en het moet dus goed worden 

aangegeven dat de lidstaten en de Commissie het hoogst mogelijke niveau van 

gegevensbescherming moeten garanderen. 

 

De meest gebruikelijke regel is een voorafgaande toepassing (ex ante), waarbij de controle 

wordt uitgevoerd voordat de investering is voltooid. Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid 

voor de onderneming, die de nationale autoriteiten wil raadplegen alvorens te investeren, 

maar ook voor de staat, die de gevolgen ervan kan voorzien. 

Hiertoe kan het nuttig zijn om in bepaalde staten achteraf (ex post) of ambtshalve een controle 

van de investering te voorzien voor een doeltreffendere screening, zoals in Duitsland. Met 

name wanneer men de intentie heeft om de screening te ontwijken.  
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We zien dat in een systeem voor de uitwisseling van gegevens, de nadruk ligt op de kwaliteit 

en de snelheid van de informatie. Via een screeningmechanisme kan men ten volle aan deze 

doelstelling voldoen. 

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat lidstaten niet over dit mechanisme 

beschikken en in het kader van het voorstel niet worden verplicht dit te ontwikkelen. Toch 

moet informatie-uitwisseling in het systeem worden bevorderd, en de beschikking over een 

dergelijk mechanisme kan als een toegevoegde waarde worden beschouwd. 

 

Uw rapporteur is van mening dat een contactpunt dat niet passend institutioneel verankerd is, 

niet zal volstaan om te voldoen aan de doelstellingen die een goede werking van dit 

mechanisme voor gegevensuitwisseling op Europees niveau moeten garanderen. Een 

contactpunt zou bijvoorbeeld zijn werkzaamheden doeltreffend moeten kunnen coördineren 

met andere contactpunten. Daarom zou het voor een staat die niet over een 

screeningmechanisme beschikt mogelijk moeten zijn om aan de Commissie of aan andere 

lidstaten een advies te vragen en tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de gegevens te 

vrijwaren.  

 

De ontwikkeling van dit nieuwe mechanisme schept verwachtingen. Volgens uw rapporteur 

moet het mechanisme goed worden opgevolgd en verbeterd met het oog op de herziening van 

de verordening drie jaar na de inwerkingtreding ervan. 

 

De mogelijkheid om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan bij de nationale autoriteiten 

of rechterlijke instanties moet worden gewaarborgd, zonder afbreuk te doen aan de rechtsorde 

van de lidstaat. 

 

Er moet worden voorzien in de mogelijkheid om bij nationale autoriteiten of rechtbanken een 

gerechtelijke procedure te starten tegen screeningbesluiten, met inachtneming van de 

rechtsorde van de lidstaat. 

 

III DE ROL VAN DE INSTELLINGEN 

 

Raad 
De lidstaten vormen de kern van dit mechanisme. De door de Europese Commissie opgerichte 

coördinatiegroep voor de screening van buitenlandse directe investeringen zal aantreden nog 

vóór de ontwerpverordening definitief wordt geratificeerd. Uw rapporteur is van mening dat 

de werking en de rol van de commissie nauwkeuriger moet worden omschreven. Het optreden 

van het Europees Parlement als waarnemer zou een meerwaarde zijn. 

Uw rapporteur wil de lidstaten aanmoedigen om beste praktijken uit te wisselen en zo te 

streven naar de ontwikkeling van doeltreffende mechanismen in de lidstaten. 

 

Europese Commissie 
De Europese Commissie zou geen beslissingsbevoegdheid maar wel een controlerende 

bevoegdheid hebben door op te treden als verbindende schakel voor gegevensoverdracht. 

Volgens uw rapporteur bedeelt de ontwerpverordening haar een evenwichtige rol toe. Twee 

zaken moeten echter worden verduidelijkt: de inhoud en de waarde van het advies van de 

Commissie over bepaalde investeringen.  

De adviezen van de Commissie moeten verdergaan dan de investering en een reële 

meerwaarde opleveren door rekening te houden met de invloed van een derde land, met name 

door middel van overheidssubsidies of door, ter informatie, het niveau van openheid van het 
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land van oorsprong van de onderneming die wenst te investeren, vast te stellen. 

Gezien het strategische belang van bepaalde investeringen, ontbreekt er in de 

ontwerpverordening van de Commissie ook een scenario. Wanneer bezwaren worden 

geformuleerd inzake een investering door de Europese Commissie en door minstens een derde 

van de lidstaten, dan moeten deze laatsten het samen met de lidstaat waar de investering 

plaatsvindt, samenwerken voor het vinden van een alternatieve oplossing. 

De in bijlage op niet-uitputtende manier vermelde Europese projecten kunnen zich volledig 

legitiem laten begeleiden door de Europese Commissie die al een belangrijke rol speelt bij 

hun organisatie, financiering en opvolging. Er moet dus rekening worden gehouden met de 

uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie voor de Commissie om de niet-limitatieve lijst van 

projecten en programma’s bij te werken. 

 

Europees Parlement 

De door de lidstaten opgestelde jaarlijkse verslagen over de toepassing van hun nationale 

mechanisme of over de stand van zaken betreffende buitenlandse investeringen als ze niet 

over een mechanisme beschikken, moeten voor commentaar worden overgelegd aan de 

Europese Commissie waardoor zij ook de mogelijkheid heeft om voorstellen te doen. Zowel 

om de lidstaten te helpen bij het tot stand brengen van een mechanisme als bij de herziening 

van het genoemde Europese mechanisme. 

De Europese parlementsleden moet ervoor zorgen dat de belangen van de Unie worden 

gewaarborgd. Er moet worden overwogen om een regel vast te stellen zodat het Europees 

Parlement een advies van de Europese Commissie kan eisen inzake een buitenlandse 

investering. Gezien het vertrouwelijke karakter van een dergelijk advies krijgt het Parlement 

uitsluitend een bevestiging van de Commissie dat een advies is uitgebracht. 


