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Indledning
I henhold til artikel 206 og 207 i TEUF henhører direkte udenlandske investeringer under de 
områder, hvor EU har enekompetence. Denne udvikling, som har omfattende konsekvenser, 
udgør en dobbelt udfordring, dels for forvaltningen af de mere end 1.200 bilaterale 
investeringsaftaler, som medlemsstaterne allerede har indgået, dels for fastlæggelsen af en 
fremtidig europæisk investeringspolitik, der kan opfylde såvel investorernes som de 
modtagende staters forventninger.
For at kunne fastlægge denne fremtidige politik, der indgår i den fælles handelspolitik, 
forudsættes der en analyse af de investeringspolitikker, der har været ført indtil nu.
På bilateralt plan er der siden 1959 undertegnet 3.000 bilaterale investeringsaftaler. Disse 
aftaler, der som oftest er indgået mellem udviklede lande på den ene side og udviklingslande 
på den anden for at sikre investorerne i førstnævnte lande juridisk og finansiel beskyttelse, er 
baseret på tre prioriteringer: ikkediskriminering (forud for og/eller efter investering), 
beskyttelse af investorer og deres investeringer og et juridisk instrument til sikring af, at disse 
principper efterleves, ved hjælp af virksomhedernes nye mulighed for at indbringe klagemål 
for internationale retsinstanser.

Imidlertid afslørede de første klager indbragt i 1990'erne flere problematiske aspekter, bl.a. 
med hensyn til risikoen for konflikter mellem private interesser og det offentliges 
kontrolfunktioner.
På multi- eller plurilateralt plan strandede investeringsforhandlingerne på OECD-niveau, 
hvor drøftelserne om en international investeringsaftale gik i hårdknude i 1998 over 
spørgsmålet om bevarelse af det offentliges mulighed for intervention, som så ud til ikke 
længere at ville kunne praktiseres uafhængigt af private interesser. Forhandlingerne, som 
senere blev genoptaget i WTO i 2004, blev også her afbrudt på grund af modstand fra 
udviklingslandenes side. EU bør tage denne historiske baggrund i betragtning i forbindelse 
med sine overvejelser om den fremtidige politik. Disse bør i fuldt omfang følge den generelle 
tendens til at gå efter investeringer af høj kvalitet, som kan bidrage positivt til den 
økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling. Over for denne store udfordring bør 
medlemsstaterne og Kommissionen blive enige om en fordeling af opgaver, som sikrer, at der 
gøres fremskridt i fællesskab som led i en fælles og konsekvent politik. Med henblik herpå 
agter EP at spille en afgørende rolle, og dette arbejdsdokument har derfor til formål at skabe 
grundlaget for de nødvendige overvejelser, man må gøre sig, inden EP vedtager en beslutning 
om EU-investeringspolitikkens fremtid.

1) Definitioner og anvendelsesområde
Drøftelserne om EU's nye beføjelser koncentrerede sig hurtigt om anvendelsesområdet herfor.
I den forbindelse er der flere hensyn at tage:
– Artikel 206 og 207 i TEUF henviser kun til de direkte udenlandske investeringer som 

en del af den fælles handelspolitik, hvor EU har enekompetence. EF-Domstolen har 
fastlagt en definition herpå baseret på tre kriterier: der skal være tale om langsigtede 
investeringer, som muliggør erhvervelse af mindst 10 % af en virksomhed, og som 
indebærer ledelsesmæssig kontrol. Definitionen stemmer i øvrigt overens med de 
definitioner, IMF og OECD har udarbejdet. Den udelukker porteføljeinvesteringer, 
virksomhedsobligationer eller intellektuel ejendomsret.
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– Kommissionen baserer sig for sit eget vedkommende på bestemmelserne om det indre 
marked for at forsvare en kompetence fastlagt forud for Lissabontraktaten med henblik 
på forhandlingerne om porteføljeinvesteringer.

Trods Kommissionens og medlemsstaternes erklærede vilje til at forhandle om en bred vifte 
af investeringer vil det være på sin plads at spørge sig selv, om der er basis for at underkaste 
alle investeringstyper samme høje beskyttelsesniveau. EU er i færd med at vedtage et stramt 
regelsæt om hedgefonde i Europa, og spørgsmålet er, om dette af en udenlandsk investor vil 
kunne betragtes som en begrænsning i den pågældendes investeringer i børsnoterede papirer, 
eller vil virke som en slags indirekte ekspropriering, der kunne få investoren til at indklage 
EU for en international voldgiftsinstans.

Selv om der er tale om delt kompetence mellem medlemsstaterne og Kommissionen, vil 
medlemsstaterne dog kunne give Kommissionen mandat til at forhandle om hele 
problemkomplekset. Dette kan resultere i to modstridende opfattelser, alt efter om man mener, 
at et sådant mandat vil styrke Kommissionen i de internationale forhandlinger, eller at det 
tværtimod vil skabe risiko for alt for store indrømmelser fra europæisk side på 
investeringsområdet, fordi EU's i forvejen meget åbne økonomi ikke har meget andet at 
tilbyde i de internationale forhandlinger. Hvis der er tale om blandede aftaler, skal disse 
ligeledes ratificeres af alle de nationale parlamenter og vil give anledning til en stor offentlig 
debat.
Endelig må man ikke glemme, at der er behov for bedre definitioner vedrørende udenlandske 
investorer. Flere medlemsstater har valgt brede definitioner, hvilket betyder, at en simpel 
postadresse er tilstrækkelig til at bestemme, hvor en virksomhed er hjemmehørende. Denne 
praksis har haft alvorlige konsekvenser, fordi den har givet visse virksomheder mulighed for 
at omgå retsreglerne i deres eget land, idet de ved hjælp af deres filialer eller investorer i 
udlandet f.eks. har kunnet indbringe klager mod deres eget land i henhold til en bilateral 
investeringsaftale indgået af et tredjeland. Der findes ligeledes eksempler på investorer, som 
har benyttet denne praksis til at udvælge de mest fordelagtige bilaterale investeringsaftaler 
som grundlag for indbringelse af klager. Det er klart, at der bør sættes en stopper for denne 
form for praksis.

2) Beskyttelse af investorer
Investorbeskyttelse har førsteprioritet i investeringsaftaler. Rådet understreger i sine 
konklusioner om meddelelsen, at de nye europæiske regler ikke må få negative konsekvenser 
for beskyttelsen af investorerne eller for de garantier, som de nyder godt af i dag. I 
betragtning af, at visse europæiske bilaterale investeringsaftaler potentielt set sikrer investorer 
en af de højeste grader af beskyttelse i verden (den meget generelle formulering af 
bestemmelserne giver domstolene vide fortolkningsmuligheder), må det være legitimt at 
spørge, om et sådant kriterium er et mål, man skal stræbe efter, eller om det tværtimod er en 
blokerende faktor, som gør det umuligt for Kommissionen at fastlægge en europæisk politik, 
som medlemsstaterne kan acceptere.
Nødvendigheden af at kortlægge "bedste praksis", som Rådet ligeledes kommer ind på i sine 
konklusioner, forekommer at være en løsning, som ikke alene er mere fornuftig, men frem for 
alt også mere effektiv, fordi den vil skabe mulighed for at udvikle en logik og strategi
specifikt med henblik på den fremtidige europæiske investeringspolitik.
Et vigtigt element i denne politik vil være en liberalisering af investeringer. Som det er i dag, 
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indeholder de fleste europæiske bilaterale investeringsaftaler et beskyttende regelsæt om 
tredjelandes adgang til markedet, med andre ord som er gældende efter, men ikke før 
investeringerne foretages. Kommissionen fører allerede forhandlinger om visse trancher inden 
for investeringsliberalisering, bl.a. på området tjenesteydelser, men denne dimension vil 
globalt set blive styrket med de nye kompetencer som følge af Lissabontraktaten.
Kommissionen skelner mellem relativ investeringsbeskyttelse (ikkediskrimination) og absolut 
investeringsbeskyttelse (retfærdig og rimelig behandling, kompensation ved ekspropriation). 
Hvad angår principperne om ikkediskrimination, er det vigtigt at bemærke, at overdragelse af 
kompetence til EU vil gøre det muligt at indføre mere konsekvente regler for etablering af og 
adgang til markedet på den ene side og reglerne for beskyttelse af dette marked på den anden. 
Denne mere globale kompetence på investeringsområdet burde i øvrigt tilføre EU større vægt 
i multilaterale drøftelser om den globale styring af investeringer.

I forbindelse med overvejelserne om adgangen til markedet er det ligeledes vigtigt at sikre, at 
enhver yderligere åbning af det europæiske marked, især inden for offentlige kontrakter, bør 
gøres betinget af en tilsvarende åbning fra de vigtigste handelspartneres side, samtidig med at 
man hele tiden holder sig for øje, at det er nødvendigt at udelukke visse sektorer.

3) Beskyttelse af det offentlige rum
Spørgsmålet om beskyttelse af det offentliges mulighed for intervention vil være afgørende, 
når EU's fremtidige investeringspolitik skal fastlægges.
Når nye lande med betydelig investeringskapacitet udvikler sig til at være magtfaktorer på 
lokalt eller internationalt plan, ændrer dette den klassiske opfattelse, ifølge hvilken kun de 
udviklede lande var investorer. I en situation med øget international konkurrence kan en 
ukontrolleret afskaffelse af hindringer skade den berettigede beskyttelse af muligheden for 
offentlig intervention. Selv om det er almindeligt anerkendt, at investeringer forbedrer 
værtslandenes konkurrenceevne, kan det offentliges mulighed for intervention i disse lande 
være blevet hårdt ramt af visse investorers tiltag.

Det andet punkt, på hvilket der i de seneste år er sket en væsentlig udvikling, er de mange 
tilfælde, hvor vedtagelsen af nye regelsæt har ført til, at stater er blevet dømt for indirekte 
ekspropriering. Der kan nævnes en række eksempler; bl.a. blev Argentina af tre virksomheder 
anklaget for at have fastfrosset forbrugerpriserne på vand efter den økonomiske krise i 2001. I 
juli 2010 fastsloges det i en afgørelse fra Det Internationale Center til Bilæggelse af 
Investeringstvister (ICSID), at den argentinske regering havde overtrådt princippet om en 
"retfærdig og rimelig behandling". Den argentinske regerings argumenter om "tvingende 
indikation" blev ikke godkendt af tvistbilæggelsesinstansen.

Opmærksomheden henledes på, at USA og Canada, der er blandt de første stater, som har lidt 
under følgerne af den vage formulering af Det Nordamerikanske Frihandelsområdes 
investeringsaftale, har tilpasset deres model for bilaterale investeringsaftaler med henblik på 
at sikre en bedre beskyttelse af deres mulighed for offentlig intervention.

Ud over indføjelsen af en specifik klausul i alle fremtidige aftaler, som fastsætter nærmere 
retningslinjer for EU's og medlemsstaternes ret til at vedtage forskrifter inden for bl.a. 
områder som beskyttelse af miljøet, arbejdstagerne, forbrugerne eller den kulturelle 
mangfoldighed, skal EU sørge for at medtage de samme overvejelser ved udarbejdelsen af de 
forskellige beskyttelsesstandarder for at sikre staterne de nødvendige garantier af deres ret til 
at vedtage forskrifter og lovgivning. De forskellige standarder bør defineres således:
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- ikkediskrimination (national behandling, mestbegunstigelsesbehandling og retfærdig 
og rimelig behandling): denne standard skal blandt andet indeholde et grundlag for 
sammenligninger mellem udenlandske og nationale investorer og angive, at det er 
nødvendigt at anvende "tilsvarende vilkår";

- ekspropriering: bestemmelserne om ekspropriering skal sikre en klar og retfærdig 
ligevægt mellem forskellige offentlige og private interesser;

- almindelige gennemførelsesbestemmelser (paraplybestemmelse): ved hjælp af denne 
standard er det muligt i den bilaterale investeringsaftales anvendelsesområde at 
medtage enhver privatretlig kontrakt, som er indgået mellem en investor og den stat, 
der har undertegnet den bilaterale investeringsaftale, således at sagen i tilfælde af 
overtrædelse af den pågældende kontrakt kan indbringes for en international 
voldgiftsinstans. Kommende europæiske investeringsaftaler bør ikke indeholde 
sådanne bestemmelser.

Endelig bør der i tilknytning til liberaliseringen af investeringer udarbejdes en fortegnelse 
over sektorer, der ikke er omfattet af de fremtidige aftaler. F.eks. er det nødvendigt at 
udelukke sektorer, som er strategisk vigtige for det nationale forsvar, og følsomme sektorer 
som kultur og offentlig service, fra fremtidige aftalers anvendelsesområde. Europa skal 
samtidig tage hensyn til anliggender, der ligger dets partnere i udviklingslandene på sinde, og 
ikke anmode om yderligere liberalisering, hvis det pågældende land af hensyn til sin 
udvikling finder det nødvendigt at beskytte visse sektorer, navnlig inden for offentlig service.

4) Medtagelse af sociale og miljømæssige standarder
EU's fremtidige politik skal, ud over den nødvendige beskyttelse af investorerne, også fremme 
bæredygtige investeringer, dvs. som respekterer miljøet (dette er særlig vigtigt inden for 
udvindingsindustrien) og sikrer gode arbejdsvilkår i de virksomheder, der investeres i.  Den 
nylige revision af OECD's retningslinjer til fremme af en ansvarlig forretningsførelse hos 
multinationale virksomheder er et af de mest tydelige tegn på denne globale udvikling, som 
EU bør opmuntre.
Enhver investeringsaftale bør derfor være ledsaget af et sæt sociale og miljømæssige normer. 
Der bør skelnes mellem, om EU forhandler om et kapitel om investeringer som led i mere 
globale forhandlinger om en frihandelsaftale, eller om der forhandles om en uafhængig 
investeringsaftale.
I det første tilfælde henledes opmærksomheden på Europa-Parlamentets krav om, at enhver 
frihandelsaftale, der undertegnes af EU, skal indeholde en bestemmelse om virksomheders 
sociale ansvar. Den skal indebære en forpligtelse til gennemsigtighed og opfølgning samt 
sikre, at ofre for en manglende overholdelse af bestemmelserne får domstolsadgang. På 
miljøområdet bør den europæiske politik beskytte den biologiske mangfoldighed og fremme 
teknologioverførsler, infrastrukturforbedring og kapacitetsforøgelser.
Investeringsaftaler, der forhandles uafhængigt af en frihandelsaftale, skal automatisk omfatte 
sådanne sociale og miljømæssige standarder, som skal gøres bindende for at sikre deres reelle 
gennemførelse. Adskillige eksisterende bilaterale investeringsaftaler indeholder allerede en 
klausul, som skal hindre en lempelse af den sociale lovgivning eller miljøreglerne for at 
tiltrække investeringer. Det er en opmuntrende begyndelse, men EU bør gå videre endnu.

5) Tvistbilæggelsesordning og EU's internationale ansvar



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

DA

Den nuværende tvistbilæggelsesordning, der som oftest fungerer i overensstemmelse med 
ICSID's eller CNUDI's bestemmelser, bør underkastes en grundig revision, så den kommer til 
at omfatte en række grundlæggende elementer som behovet for øget gennemsigtighed, for så 
vidt angår de sager, der træffes afgørelse om, og afgørelsernes indhold; parternes mulighed 
for at appellere afgørelserne; forpligtelsen til på visse betingelser at udnytte de lokale 
retsmidler, før en sag kan indbringes for en international voldgiftsinstans; muligheden for at 
anvende amicus curiae-indlæg og endelig forpligtelsen til at vælge ét voldgiftssted for at 
undgå "forum shopping".

I øvrigt nævner meddelelsen muligheden for at indgive klager fra stat til stat. Den europæiske 
politik skal være mere ambitiøs og også give fagforeningerne eller civilsamfundets 
organisationer mulighed for at indbringe klager for domstolene, da disse organisationer er de 
eneste, som er i stand til at kontrollere, om parterne overholder deres forpligtelser på det 
sociale og det miljømæssige område.
Et andet emne er EU's internationale ansvar og følgerne af, at investeringspolitikkerne 
fremover forvaltes af EU. EU bør således blive medlem af ICSID, men foreløbig er det 
umuligt, da alle medlemsstaterne endnu ikke er medlemmer. Endnu et vigtigt emne er 
spørgsmålet om finansiel ansvarlighed: Hvis EU som sådant idømmes en straf, hvem skal så 
bære de økonomiske konsekvenser? Vil bøden blive afholdt over EU-budgettet eller over 
budgettet i den medlemsstat, der har vedtaget den retsakt, der er fældet dom over?

6) Valg af partnere og Europa-Parlamentets beføjelser

Kommissionen har udarbejdet en liste over de lande, der skal være privilegerede partnere i 
forhandlingerne om de første investeringsaftaler, nemlig Canada, Kina, Indien, Mercosur, 
Rusland og Singapore. Disse valg afspejler en dobbelt strategisk interesse hos EU, nemlig at 
forhandle med lande, som har et betydeligt markedspotentiale, og hvor udenlandske investorer 
bør beskyttes bedre.
Desuden har Kommissionen meddelt, at den ikke ønskede at opstille en ensartet model, der 
skulle anvendes på samme måde på samtlige handelspartnere. Mens en sådan logik begrundes 
med, at det er nødvendigt at tilpasse sig hver enkelt partners specifikke situation, bør den 
under ingen omstændigheder gøre det muligt at vælge og vrage mellem de grundlæggende 
elementer, der er beskrevet i de foregående kapitler.

Endelig finder ordføreren det afgørende, at Kommissionen og Rådet hører og tager hensyn til 
Europa-Parlamentets holdning til den fremtidige investeringspolitik, inden der indledes 
forhandlinger om dette emne med de første partnere, nemlig Canada, Indien og Singapore. 
Dette forudsætter, at Kommissionen ikke forelægger sit udkast til forhandlingsmandat for 
Rådet, før Europa-Parlamentet har vedtaget sin beslutning. Parallelt hermed agter Europa-
Parlamentet at sikre, at dets nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten og rammeaftalen 
mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet respekteres fuldt ud, således at det modtager 
forhandlingsmandaterne i tide til at kunne udtrykke sin holdning, som Kommissionen og 
Rådet dernæst tager behørigt hensyn til.


