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Úvod:
Podle článků 206 a 207 SFEU spadají přímé zahraniční investice do výlučné působnosti EU. 
Tento vývoj s významnými důsledky přináší dvojí výzvu, jak pro správu více než 1200 
dvoustranných investičních dohod, které již členské státy uzavřely, tak pro stanovení budoucí 
evropské investiční politiky reagující na očekávání investorů a přijímajících států.
Stanovení této budoucí politiky jako součásti společné obchodní politiky předchází nejprve 
analýza investičních politik, které byly doposud prováděny. 
Na dvoustranné úrovni bylo od roku 1959 podepsáno přibližně 3000 dvoustranných 
investičních dohod. Tyto dohody byly nejčastěji vypracovávány mezi rozvinutými
a rozvojovými zeměmi s cílem zajistit právní a finanční ochranu investorů rozvinutých zemí, 
proto jejich struktura vychází ze tří priorit: nediskriminace (před nebo po investici), ochrana 
investorů a jejich investic a existence právního systému, který umožňuje zajistit dodržování 
těchto zásad díky nové možnosti podniků podávat stížnost na vlády u mezinárodních právních 
instancí.

Výskyt prvních stížností v 90. letech však ukázal několik problematických hledisek, zejména 
pokud jde o riziko konfliktu mezi soukromými zájmy a regulační úlohou veřejné moci. 

Na vícestranné nebo mnohostranné úrovni jednání o investicích ztroskotala na úrovni 
OECD, kde jednání týkající se mezinárodní investiční dohody v roce 1998 uvízla na otázce 
zachování prostoru veřejných zásahů, u nichž hrozilo, že je již nelze řešit nezávisle na 
soukromých zájmech. Jednání byla znovu zahájena v rámci WTO v roce 2004, avšak i tam je 
přerušila opozice rozvojových zemí. Tyto historické souvislosti musí EU mít při úvahách
o své budoucí politice stále na zřeteli. Budoucí politika bude muset zcela odpovídat obecné 
tendenci směřující k hledání kvalitních investic, které pozitivně přispějí k hospodářskému
a sociálnímu pokroku a k pokroku v oblasti životního prostředí. Členské státy a Komise se 
musí ve vztahu k této významné výzvě dohodnout na rozdělení úkolů, které umožní společný 
postup v rámci společné a konzistentní politiky. V této souvislosti hodlá EP hrát klíčovou 
úlohu a účelem tohoto pracovního dokumentu je položit základy úvahy, která by měla vést
k tomu, aby EP přijal usnesení o budoucnosti investiční politiky EU. 

1) Definice a oblast působnosti
Diskuse o nové evropské pravomoci se velmi rychle zaměřily na otázku oblasti jejího 
uplatňování. Je třeba zde odlišit různá hlediska:

– Články 206 a 207 SFEU uvádějí jako součást společné obchodní politiky, která je ve 
výlučné působnosti EU, pouze přímé zahraniční investice. Rozsudky Evropského 
soudního dvora je definují na základě tří kritérií: představují dlouhodobé investice 
umožňující získat nejméně 10 % určitého podniku spolu s manažerskou kontrolou. 
Tato definice je také v souladu s definicemi Mezinárodního měnového fondu a OECD. 
Je zejména zaměřena proti portfoliovým investicím, dluhopisům podniků nebo proti 
právům duševního vlastnictví.

– Komise sama vychází z pravidel pro vnitřní trh s cílem odůvodnit pravomoc 
předcházející Lisabonské smlouvě a týkající se sjednávání portfoliových investic. 

Bez ohledu na vůli Komise a členských států jednat o široké paletě investic je vhodné si klást 



DT\839530CS.doc 3/6 PE452.839v01-00

CS

otázku, zda je oprávněné poskytovat všem typům investic stejnou vysokou úroveň ochrany. 
EU je již velmi blízko přijetí silných právních předpisů o rámci zajišťovacích investičních 
fondů v Evropě, a zahraniční investor může považovat tyto předpisy za brzdu pro své 
investice na trhu cenných papírů, nebo za nepřímou formu vyvlastnění, kvůli níž by mohl 
napadnout EU u mezinárodního rozhodce? 
Kromě toho, ačkoli je pravomoc rozdělena mezi členské státy a Komisi, členské státy mohou 
dát Komisi mandát k jednání o všech tématech. I zde mohou proti sobě stát dva pohledy podle 
toho, zda se má za to, že by to posílilo Komisi při mezinárodních jednáních, nebo že by to 
naopak znamenalo riziko příliš velkých evropských ústupků v oblasti financování s vědomím, 
že již nyní velmi otevřená ekonomika EU neposkytuje při mezinárodních jednáních příliš 
mnoho jiných motivačních prvků. V případě smíšených dohod budou muset tyto dohody 
rovněž ratifikovat všechny vnitrostátní parlamenty a vyvolají širokou veřejnou diskusi.

A konečně v kapitole definic nelze opomenout nezbytnost lépe definovat kvalitu zahraničního 
investora. Již několik členských států si zvolilo široké definice vedoucí k tomu, že pouhá 
poštovní adresa může stačit k určení státní příslušnosti podniku. Tato praxe měla neblahé 
důsledky, neboť některým podnikům umožnila obejít vnitrostátní právní systémy v jejich 
vlastní zemi tím, že využily své pobočky nebo investory v zahraničí a mohly podat stížnost 
proti své vlastní zemi prostřednictvím dvoustranné mezinárodní dohody uzavřené se třetí 
zemí. Tuto techniku použili i někteří investoři s cílem zvolit si mezinárodní dvoustranné 
dohody nejvýhodnější pro podání stížnosti. Je zřejmé, že takovéto praxi je třeba se vyhnout.

2) Ochrana investorů
Ochrana investorů zůstává zásadní prioritou investičních dohod. Ve svých závěrech
o komunikaci Rada zdůrazňuje, že nový evropský rámec by neměl negativně ovlivnit ochranu 
investorů a záruky, jichž v současnosti požívají. S vědomím, že některé z evropských 
dvoustranných investičních dohod potenciálně patří k nejvíce protekcionistickým vůči 
investorům na světě (ustanovení s obecnými formulacemi ponechávají soudcům velkou 
volnost výkladu), je legitimní se ptát, zda takové kritérium představuje dosažitelný cíl, nebo 
naopak blokující prvek, který Komisi znemožňuje vypracování evropské politiky přijímané 
členskými státy.
Nezbytnost stanovovat „osvědčené postupy“, které jsou v těchto závěrech Rady rovněž 
zmíněny, patrně vytváří nejen rozumnější, ale také účinnější možnost, neboť umožňuje 
rozvíjet logiku a strategii vlastní budoucí evropské investiční politice. 

Významným prvkem budoucí evropské politiky bude liberalizace investic. Dnes většina 
dvoustranných mezinárodních dohod stanoví pravidla ochrany, tj. po investici, avšak nikoli 
před investicí, což znamená přístup na trh třetích zemí. Komise již jedná o některých prvcích 
liberalizace investic, zejména v oblasti služeb, ale tuto dimenzi celkově posílí nové 
kompetence poskytnuté Lisabonskou smlouvou.
Komise odlišuje relativní záruky ochrany (nediskriminační) a absolutní záruky (spravedlivé
a rovné zacházení, odškodnění v případě vyvlastnění). Pokud jde o zásady nediskriminace, je 
třeba poznamenat, že přenos pravomocí na evropskou úroveň umožňuje dosáhnout větší 
konzistentnosti v pravidlech, která definují usazení a přístup na trh na jedné straně a 
v pravidlech, která definují ochranu trhu na straně druhé. Mimoto by tato globálnější 
pravomoc v oblasti investic měla EU umožnit dosáhnout posílené pozice při mnohostranných 
jednáních o globálním řízení investic.
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Při úvaze o přístupu na trh s vědomím nezbytného vyloučení některých odvětví bude také 
podstatné zaručit, aby jakékoli další otevření evropského trhu, zejména v oblasti veřejných 
zakázek, bylo podmíněno reciproční otevřeností ze strany hlavních obchodních partnerů.

3) Ochrana veřejného prostoru
Otázka ochrany prostoru veřejných zásahů bude klíčová při stanovení budoucí investiční 
politiky EU.

Nové země, které se objevují jako místní nebo světové mocnosti a které mají silné investiční 
kapacity, mění klasické vnímání, podle kterého jedinými investory byly rozvinuté země.
V souvislosti se zvýšenou mezinárodní soutěží může nezvládnuté zrušení bariér škodit 
legitimní ochraně možnosti veřejných zásahů. A tak, ačkoli se obecně uznává, že investice 
zlepšují konkurenceschopnost přijímajících zemí, aktivity některých investorů mohly tvrdě 
zasáhnout možnost veřejných zásahů v těchto zemích. 

To představuje druhou významnou fázi vývoje za poslední léta, totiž zvýšený počet případů, 
kdy přijetí nových právních předpisů vedlo k odsouzení státu za nepřímé vyvlastnění. Je 
vhodné připomenout několik příkladů, zejména příklad Argentiny, kterou po hospodářské 
krizi roku 2001 tři podniky žalovaly za zmrazení cen vody, které platí spotřebitelé. V červenci 
2010 rozhodnutí ICSID uvedlo, že argentinská vláda porušila zásadu „spravedlivého
a rovného zacházení“. Argumenty argentinské vlády o „stavu nouze“ soud nepřijal. 

Je vhodné poznamenat, že Spojené státy a Kanada, které patří mezi první státy, jež zasáhly 
příliš vágní formulace investiční dohody NAFTA, přijaly svůj model mezinárodních 
dvoustranných dohod s cílem omezit možnost výkladu soudců a zajistit lepší ochranu svého 
prostoru veřejných zásahů.

Kromě zahrnutí zvláštního ustanovení do všech budoucích dohod, které stanoví právo EU
a členských států provádět regulaci mimo jiné v oblastech ochrany životního prostředí, 
zaměstnanců, spotřebitelů nebo kulturní rozmanitosti, musí EU zahrnout stejné úvahy do 
vypracování různých norem ochrany tak, aby státy měly k dispozici nezbytné záruky, pokud 
jde o jejich právo provádět regulaci a vytvářet právní předpisy. Různé normy by proto měly 
být stanoveny takto:

– nediskriminace (národní zacházení, zacházení podle doložky nejvyšších výhod a rovné
a spravedlivé zacházení): tato norma musí zejména zahrnout základ pro porovnání mezi 
zahraničními a vnitrostátními investory a zároveň stanovit nutnost působit za „obdobných 
podmínek“. 

– vyvlastnění: v jádru ustanovení o vyvlastnění musí být jasná a spravedlivá rovnováha 
různých veřejných a soukromých zájmů.

– obecně použitelná ustanovení (anglicky „umbrella clause“): tato norma umožňuje zahrnout 
do oblasti působnosti dvoustranných mezinárodních dohod jakoukoli smlouvu soukromého 
práva uzavřenou mezi investorem a státem, kteří podepíší dvoustrannou mezinárodní dohodu, 
což umožní využít mezinárodního rozhodčího řízení v případě porušení uvedené smlouvy. 
Zařazení takových ustanovení do budoucích evropských investičních dohod musí být 
vyloučeno.

A konečně, liberalizace investic musí probíhat v rámci seznamu odvětví, jichž se budoucí 
dohody netýkají. Například odvětví strategicky významná pro národní obranu a citlivá 
odvětví, jako je kultura nebo veřejné služby, musí být z oblasti působnosti budoucích dohod 
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bezpodmínečně vyloučeny. Evropa bude muset stejně tak zohledňovat obavy svých partnerů
v oblasti rozvoje a nepožadovat další liberalizaci, pokud daná země považuje pro svůj rozvoj 
za nezbytné chránit určitá odvětví, zejména v oblasti veřejných služeb.

4) Začlenění sociálních a environmentálních norem
Kromě nezbytné ochrany investorů bude muset příští politika EU prosazovat dlouhodobé 
investice respektující životní prostředí (což je zvláště významné téma v oblasti těžebního 
průmyslu) a prosazující kvalitní pracovní podmínky v podnicích, kam investice směřují. 
Nedávná reforma hlavních směrů OECD s cílem prosazovat odpovědné chování 
mezinárodních podniků je jednou z nejjasnějších známek tohoto globálního vývoje, který EU 
musí podporovat.
Jakoukoli investiční dohodu bude tudíž muset doplňovat souhrn sociálních
a environmentálních norem. Musí být stanoveno rozlišení podle toho, zda EU jedná o kapitole 
týkající se investic v rámci globálnějších jednání o dohodě v oblasti volného obchodu, nebo 
zda se jednání týkají nezávislé investiční dohody.
V prvním případě je vhodné připomenout žádost EP, aby do jakékoli dohody o volném 
obchodu, kterou podepisuje EU, bylo začleněno ustanovení o sociální odpovědnosti podniků. 
Toto ustanovení bude muset zahrnout povinnost transparentnosti a monitorování a také 
možnost, aby se oběti nedodržování těchto ustanovení obrátily na soud. V oblasti životního 
prostředí bude muset evropská politika chránit biologickou rozmanitost, podporovat transfer 
technologií, zlepšování infrastruktury a posilování kapacit.
V případě investičních dohod sjednaných nezávisle na dohodě o volném obchodu by takové 
sociální a environmentální normy měly být automaticky začleňovány, ale měly by být také 
závazné, aby bylo skutečně zajištěno jejich uplatňování. Některé současné dvoustranné 
mezinárodní dohody již používají ustanovení zakazující okleštění právních předpisů v sociální
a environmentální oblasti s cílem přilákat investice. Jedná se zde o povzbudivý začátek, avšak 
EU musí jít ještě dále.

5) Systém urovnávání sporů a mezinárodní odpovědnost EU

Současný systém urovnávání sporů fungující nejčastěji podle pravidel ICSID nebo 
rozvojového programu Organizace spojených národů UNDP se musí výrazně změnit
a zahrnout některé základní prvky, jako je nezbytná větší transparentnost u posuzovaných 
případů a v obsahu rozsudků; možnost smluvních stran podávat odvolání; povinnost vyčerpat 
místní opravné právní prostředky za určitých podmínek před možnosti využít mezinárodního 
rozhodčího řízení; možnost využít informace „amicus curie“; a konečně možnost zvolit si pro 
rozhodčí řízení jediné místo s cílem zabránit spekulativnímu výběru jurisdikce („forum 
shopping“).
Dále sdělení uvádí možnost předkládat stížnosti z jednoho státu do druhého. Evropská politika 
musí být ambicióznější a umožnit také, aby se na soudy obracely odbory nebo organizace 
občanské společnosti, které jediné mohou ověřit, zda smluvní strany dodržují své závazky
v sociální a environmentální oblasti.
Jiným tématem je mezinárodní odpovědnost EU a důsledky řízení investičních politik, které 
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nyní probíhá na úrovni Společenství. Přistoupení EU k úmluvě ICSID by totiž byla nutná 
etapa, která je však dnes nemožná, neboť k této úmluvě nepřistoupily všechny členské státy. 
Dalším stěžejním tématem je finanční odpovědnost: pokud bude EU jako taková odsouzena 
na základě rozsudku, kdo ponese finanční důsledky? Bude pokuta hrazena z evropského 
rozpočtu, nebo z rozpočtu členského státu, který přijme dohodu, již rozsudek odsoudí? 

6) Výběr partnerů a pravomoci EP

Komise vytvořila seznam zemí, které mají představovat privilegované partnery pro sjednávání 
prvních investičních dohod: Čína, Indie, Kanada, Mercosur, Rusko a Singapur. Tento výběr 
odpovídá dvěma strategickým zájmům EU: jednat se zeměmi, jejichž tržní potenciál je
významný, ale kde by zahraniční investice měly být lépe chráněny.
Komise zároveň oznámila, že nechce zavádět typický model, který by se uplatňoval stejně
u všech obchodních partnerů. Pokud tuto logiku opravňuje nutnost přizpůsobit se situaci 
každého partnera, nesmí v žádném případě umožňovat přístup „pick and choose“ u základních 
prvků, které jsou podrobně uvedeny v předchozích kapitolách.
A konečně, zpravodaj považuje za prioritu, aby postoj EP k budoucnosti investiční politiky 
vnímala a vzala v úvahu Komise i Rada ještě před zahájením jednání o investiční kapitole
s prvními partnery, jimiž jsou Kanada, Indie a Singapur. To znamená, že Komise nepředloží 
svůj návrh mandátu k jednání Radě, dokud EP nepřijme své usnesení. Zároveň má EP
v úmyslu prosazovat plné dodržování svých nových výsad stanovených Lisabonskou 
smlouvou a rámcovou dohodou mezi Komisí a EP, aby mandáty k jednání obdržel
s dostatečným předstihem a mohl vyjádřit svůj postoj a aby tento postoj vzala náležitě
v úvahu Komise i Rada.


