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Въведение:
Членове 206 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
посочват, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са сред областите от 
изключителна компетентност на EС. Тази промяна със сериозни последствия е двойно 
предизвикателство — както за управлението на над 1200 двустранни инвестиционни 
споразумения (ДИС), вече сключени от държавите-членки, така и за формулирането на 
бъдеща европейска инвестиционна политика, която да отговаря на очакванията на 
инвеститорите и на приемащите държави.

Пътят към формулирането на тази бъдеща политика, интегрирана в общата търговска 
политика, преминава първоначално през анализ на инвестиционните политики, водени 
до настоящия момент.  
На двустранно равнище от 1959 г. са подписани над 3000 ДИС. Създадени най-често 
между развити и развиващи се страни с цел да осигурят юридическа и финансова 
защита на инвестициите на първите, тези споразумения са структурирани съгласно три 
приоритета: недискриминация (преди и/или след извършване на инвестицията), защита 
на инвеститорите и техните инвестиции и съществуване на юридически механизъм, 
който дава възможност да се гарантира зачитането на тези принципи благодарение на 
новата възможност предприятията да завеждат искове срещу правителствата пред 
международни съдебни инстанции.
Появяването на първите искове през 90-те години на миналия век обаче разкри няколко 
проблематични аспекта, а именно по отношение на риска от конфликт между частни 
интереси и регулаторната мисия на обществената власт. 

На многостранно или плурилатерално равнище преговорите относно инвестициите 
претърпяха неуспех на равнище ОИСР, където обсъжданията за постигане на 
международно инвестиционно споразумение (МИС) се сблъскаха през 1998 г. с въпроса 
за запазването на пространство, позволяващо публична интервенция — застрашена от 
това, да стане невъзможно да бъде осъществявана, без това да зависи от частни 
интереси. Възобновени впоследствие в СТО през 2004 г., преговорите там също бяха 
прекъснати от противопоставянето на развиващите се страни. Този исторически 
контекст трябва да бъде в центъра на размишленията на ЕС относно бъдещата му 
политика. Тя ще трябва да се впише изцяло в общата тенденция към търсене на 
качествени инвестиции, които допринасят по положителен начин за напредъка в 
сферата на икономиката, в социалната сфера и в сферата на околната среда. Изправени 
пред това мащабно предизвикателство, държавите-членки и Комисията ще трябва да се 
споразумеят за разпределение на задачите, което да позволява съвместен напредък в 
рамките на обща и съгласувана политика. В този смисъл ЕП възнамерява да играе 
ключова роля и настоящият работен документ е предназначен да постави основите на 
размишление, което да доведе до приемане от ЕП на резолюция относно бъдещето на 
инвестиционната политика на ЕС. 

1) Определения и приложно поле
Обсъжданията на новата европейска сфера на компетентност бързо се съсредоточиха 
върху въпроса за приложното й поле. Няколко съображения трябва да бъдат откроени в 
тази връзка:
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- В членове 206 и 207 от ДФЕС се посочва само, че ПЧИ влизат в обхвата на 
общата търговска политика, която е от изключителната компетентност на ЕС.  
Решенията на Съда на ЕС дават определение, основано на три критерия: ПЧИ 
представляват дългосрочни инвестиции, които позволяват придобиване на най-
малко 10 % от дадено предприятие и които са придружени от мениджърски 
контрол.  Това определение е в съответствие с определенията, разработени от 
МВФ и ОИСР. То се противопоставя по-специално на включването на 
портфейлните инвестиции, на дълговите ценни книжа на предприятия и на 
правата на интелектуална собственост.

- Комисията от своя страна се основава на правилата на вътрешния пазар, за да 
докаже наличие на компетентност, предхождаща Договора от Лисабон, за 
договаряне относно портфейлни инвестиции.  

Въпреки волята, демонстрирана от Комисията и държавите-членки за преговаряне по 
широк спектър от инвестиции, трябва да си зададем въпроса дали е оправдано да се 
предоставя на всички видове инвестиции едно и също високо равнище на защита. ЕС е 
пред приемане на стриктно законодателство относно регулаторна рамка за „хедж 
фондовете“ в Европа; би ли могла тя да се разглежда от външен инвеститор като 
спирачка за борсовите му инвестиции или непряка форма на експроприация, която той 
би могъл да оспори, като атакува ЕС пред международен арбитър? 
Също така, дори ако компетентността е разделена между държавите-членки и 
Комисията, първите могат да дадат на Комисията мандат да преговаря по целия набор 
от теми. В тази връзка може да съществуват две противоположни виждания в 
зависимост от това, дали се счита, че това би укрепило позициите на Комисията при 
международните преговори или, напротив, че това би създало риск от прекалено 
значителни европейски отстъпки по отношение на инвестициите, като се има предвид, 
че вече отворената в голяма степен икономика на ЕС не дава възможност за много 
други лостове при международните преговори. В случай на смесени споразумения, те 
ще трябва също така да бъдат ратифицирани от всички национални парламенти и ще 
предизвикат голям обществен дебат.
И последно, що се отнася до определенията, не може да се пропуска необходимостта от 
по-добро определение на ролята на чуждестранен инвеститор. Няколко държави-
членки са избрали широкообхватни определения, съгласно които дори само пощенски 
адрес може да бъде достатъчен за определяне на националността на дадено 
предприятие. Тази практика има пагубни последствия, тъй като е позволявала на някои 
предприятия да избягнат националните юридически механизми на собствената си 
държава: използвайки филиалите си или инвеститори в чужбина, те са били в състояние 
да подадат иск срещу собствената си държава на основата на ДИС, сключено от трета 
държава. Инвеститори също така са използвали този метод, за да избират най-
изгодните за тях ДИС за подаване на иск. Ясно е, че подобни практики трябва да се 
избягват.

2) Защита на инвеститорите
Защитата на инвеститорите остава пръв приоритет на инвестиционните споразумения. 
В заключенията си относно съобщението, Съветът подчертава, че новата европейска 
рамка не трябва да повлияе отрицателно на защитата на инвеститорите и на гаранциите, 
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от които те се ползват понастоящем. Като се има предвид, че някои европейски ДИС са 
потенциално сред предлагащите най-висока защита на инвеститорите (клаузите с обща 
формулировка оставят голяма свобода на тълкуване на съдиите), редно е да се запитаме 
дали подобен критерий представлява постижима цел или, напротив, е блокиращ 
елемент, който не дава възможност на Комисията да разработи европейска политика, 
приета от държавите-членки.

Необходимостта да се наблегне на „най-добрите практики“, също посочена в 
заключенията на Съвета, сякаш представлява не само по-разумна, но преди всичко по-
ефикасна възможност, тъй като позволява да се разработи собствена логика и стратегия 
за бъдещата европейска инвестиционна политика. 

Един важен елемент на бъдещата европейска политика ще бъде либерализацията на 
инвестициите. Днес повечето от европейските ДИС определят правила относно 
защитата, тоест за периода след извършване на инвестицията, но не и правила, 
отнасящи се до периода преди извършване на инвестицията, с други думи относно 
достъпа до пазарите на трети държави. Комисията преговаря вече по няколко аспекта 
на либерализацията на инвестициите, по-специално в сферата на услугите, но това 
измерение ще бъде като цяло подкрепено от новите правомощия, които са 
предоставени съгласно Договора от Лисабон.

Комисията прави разграничение между относителни гаранции (недискриминация) и 
абсолютни гаранции (справедливо и равно третиране, обезщетение в случай на 
експроприация). Що се отнася до принципите на недискриминация, важно е да се 
отбележи, че прехвърлянето на компетентността на европейско равнище позволява да 
се постигне повече съгласуваност между правилата, които определят установяването и 
достъпа до пазара, от една страна, и тези, които определят неговата защита, от друга. 
Също така тази по-обща компетентност относно инвестициите трябва да позволи на ЕС 
да има по-голяма тежест в многостранните обсъждания относно глобалното управление 
на инвестициите.
В размишлението относно достъпа до пазара и като се отчита необходимото 
изключване на някои сектори, ще бъде съществено и да се гарантира, че всяко 
допълнително отваряне на европейския пазар, по-специално в областта на 
обществените поръчки, се обвързва с условия за реципрочно отваряне от страна на 
основните търговски партньори на Съюза.

3) Защита на общественото пространство
Въпросът за защитата на пространството за обществена намеса ще бъде от 
изключително значение за определянето на бъдещата инвестиционна политика на ЕС.
Появата на нови държави като местни или световни сили, разполагащи с голям 
капацитет за инвестиции, изменя класическото усещане, според което развитите страни 
бяха единствените инвеститори. В контекста на засилена международна конкуренция 
неовладяното премахване на бариерите може да навреди на легитимната защита на 
капацитета за обществена намеса. По този начин, въпреки че е всеобщо признат факт, 
че инвестициите засилват конкурентоспособността на страните домакини, 
предприетите от някои инвеститори действия тежко засегнаха капацитета за 
обществена намеса в тези страни. 
Това е второто важно развитие през последните години, а именно – увеличаването на 
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броя на случаите, при които приемането на ново законодателство е довело до осъждане 
на държавата поради непряко принудително отчуждаване. Заслужава си да се 
припомнят множество случаи като един от тях е случаят с Аржентина, която беше 
обвинена от три предприятия, че е замразила цените на водата за потребителите след 
икономическата криза през 2001 г. През юли 2010 г. Международната конвенция за 
уреждане на инвестиционни спорове посочи в свое решение, че аржентинското 
правителство е нарушило принципа на справедливото и равнопоставено третиране. 
Аргументите на аржентинското правителство, че положението е изисквало подобни 
действия не бяха приети от съда. 
Следва да се отбележи, че САЩ и Канада, които бяха сред първите държави, които 
бяха засегнати от последиците във връзка с прекалено общите формулировки в 
инвестиционното споразумение на НАФТА, приеха собствен модел на двустранни 
инвестиционни споразумения, за да ограничат възможностите за тълкуване от страна на 
съдиите и за да гарантират по-добра защита на собственото пространство за 
обществена намеса.
Освен включването на конкретна клауза във всички бъдещи споразумения, в която се 
уточнява правото на ЕС и на държавите-членки наред с другото да регулират в 
областите на опазването на околната среда, на трудещите се, на потребителите или на 
културното разнообразие, ЕС трябва да направи същото и при изготвянето на 
различните стандарти за защита, така че държавите да разполагат с необходимите 
гаранции по отношение тяхното право на регулатори и законодатели. Различните 
стандарти би трябвало да бъдат определени, както следва:

- недискриминация (национално третиране, най-облагодетелствана нация и 
справедливо и равнопоставено третиране): този стандарт трябва да включва по-
специално основа за сравнение между чуждестранните и националните инвеститори, 
като се уточнява необходимостта от функциониране при сходни условия. 

- принудително отчуждаване: ясният и справедлив баланс между различните публични 
и частни интереси трябва да бъде в основаната на разпоредбите относно 
принудителното отчуждаване.
- разпоредби с общо приложение ("umbrella clause" на английски) този стандарт 
позволява включването в приложното поле на двустранните инвестиционни 
споразумения на всеки частноправен договор, сключен между инвеститор и държавата, 
която подписва двустранния инвестиционен договор, което на практика прави 
възможно прибягването до международен арбитраж в случай на нарушаване на 
горепосочения договор. Включването на такива клаузи в бъдещите европейски 
инвестиционни споразумения  трябва да бъде изключено.

Най-сетне, либерализирането на инвестициите би трябвало да бъде в рамките на списък 
от сектори, които не са обхванати от бъдещите споразумения. Например, стратегически 
важните за националната отбрана отрасли и чувствителните отрасли като културата и 
обществените услуги трябва задължително да бъдат изключени от приложното поле на 
бъдещите споразумения. Европа ще трябва при все това да се вслушва в загрижеността 
на нейните партньори по отношение на развитието, като тя не трябва да изисква 
допълнителна либерализация когато дадена държава счита за необходимо за своето
развитие да закриля определени отрасли, по-специално в областта на обществените 
услуги.
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4) Включване на социалноосигурителни и екологични норми
Освен необходимата закрила на инвеститорите, бъдещата политика на ЕС ще трябва да 
насърчава устойчивите, щадящи околната среда (особено важен въпрос в областта на 
добивната промишленост) и благоприятстващи добрите условия на труд инвестиции в 
съответните предприятия. Скорошната реформа на насоките на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за насърчаване на отговорното 
поведение на международните предприятия е един от най-очевидните знаци за 
глобалната промяна, която ЕС следва да насърчава.
Редица социалноосигурителни и екологични норми ще трябва следователно да 
съпътстват всяко инвестиционно споразумение. Ще трябва да се направи 
разграничение дали ЕС преговаря по отделна глава във връзка с инвестициите в 
рамките на по-общи преговори относно споразумение за свободна търговия или 
преговорите касаят независимо инвестиционно споразумение.

В първия случай следва да се припомни искането на ЕП за включване във всяко 
споразумение за свободна търговия, подписано от ЕС, на клауза относно 
социалноосигурителната отговорност на предприятията. В нея ще трябва да се включва 
задължението за прозрачност и за проследяване, както и възможността за отнасяне на 
въпроса до съд от лица, пострадали от неспазването на тези разпоредби. По отношение 
на околната среда европейската политика би трябвало за закриля биологичното 
разнообразие и да облагодетелства трансфера на технологии, подобряването на 
инфраструктурите и засилването на капацитета.

В случай на инвестиционни споразумения, договорени независимо от споразумение за 
свободна търговия, такива социалноосигурителни и екологични норми ще трябва да 
бъдат включвани автоматично, а също така и да имат обвързваща сила, така че 
наистина да се гарантира тяхното прилагане. В множество двустранни инвестиционни 
споразумения вече се включва клауза, забраняваща отслабването на законодателството 
в областта на социалното осигуряване или екологията с цел привличане на инвестиции. 
Това е обещаващо начало, но ЕС трябва да отиде по-далеч.

5) Механизъм за решаване на спорове и международна отговорност на ЕС

Настоящата система на решаване на спорове, действаща най-често съгласно правилата 
на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове или на Комисията на 
ООН относно международното търговско право, трябва да бъде основно изменена, така 
че да включва множество основни елементи като необходимостта от повече 
прозрачност относно разглежданите случаи и съдържанието на решенията; 
възможността страните да обжалват решенията; задължението, при определени 
условия, за изчерпване на възможностите на средствата за обжалване на местно 
равнище преди прибягването до международен арбитраж; възможността за прибягване 
до "amicus curiae" писма; и най-сетне, задължението за избиране на едно единствено 
място за арбитраж, така че да се избегне т.нар. „търсене на най-подходящата съдебна 
инстанция“ (forum shopping).

Освен това, в съобщението се предвижда възможността за внасяне на жалби от една 
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държава спрямо друга. Европейската политика трябва да бъде по-амбициозна и да 
позволява също така сезирането на съдилищата от профсъюзите или организациите на 
гражданското общество, които единствени са способни да проверят спазването от 
страните на техните ангажименти в областта на социалното осигуряване или 
екологията.
Друг въпрос е и международната отговорност на ЕС и последиците от вече 
общностното управление на инвестиционните политики. И наистина, членството на ЕС 
в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове би било необходима 
стъпка, която обаче понастоящем е невъзможна, тъй като не всички държави-членки са 
се присъединили към този орган. Друг основен въпрос е финансовата отговорност: кой 
ще понесе финансовите последици, ако ЕС като такъв бъде осъден със съдебно 
решение? Ще бъде ли глобата изплатена от бюджета на ЕС или от бюджета на 
държавата-членка, приела акта, обект на съдебното решение? 

6) Избор на партньори и правомощия на ЕП

Комисията е изготвила списък с държавите, които би трябвало да станат 
привилегировани партньори при договарянето на първите инвестиционни 
споразумения: Канада, Китай, Индия, Меркосур, Русия и Сингапур. Този избор 
отговаря на стратегическите интереса на ЕС: водене на преговори с държави с голям 
пазарен потенциал, но където чуждестранните инвестиции заслужават по-добра защита.

Комисията обяви също, че не желае да изготви образец, който да се прилага по същия 
начин за всички търговски партньори. Ако тази логика се оправдава от необходимостта 
от адаптиране към положението на всеки от партньорите, тя в никакъв случай не следва 
да позволява избирателен подход относно ключови елементи, описани в предходните 
глави.
Най-сетне, Вашият докладчик счита за приоритет позицията на ЕП относно бъдещето 
на инвестиционната политика да бъде чута и взета предвид от Комисията и Съвета 
преди да са започнали преговорите с първите партньори като Канада, Индия и 
Сингапур по главата относно инвестициите. Това предполага Комисията да не 
представя своя проектомандат за преговори на Съвета преди ЕП да е приел своята 
резолюция. Успоредно с това ЕП има намерение изцяло да бъдат спазени новите му 
прерогативи в рамките на Договора от Лисабон и на рамковото споразумение между 
Комисията и ЕП, така че мандатите за преговори да му бъдат представяни достатъчно 
рано, за да може той да изрази своята позиция и тя да бъде надлежно взета предвид от 
Комисията и Съвета.


