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Εισαγωγή:
Σύμφωνα με τα άρθρα 206 και 207 ΣΛΕΕ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) εμπίπτουν στις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή έχει σημαντικές συνέπειες και συνιστά 
μια διπλή πρόκληση, τόσο ως προς τη διαχείριση των 1.200 και πλέον διμερών επενδυτικών 
συμφωνιών (ΔΕΣ) που έχουν ήδη συναφθεί από τα κράτη μέλη όσο και ως προς τη χάραξη 
μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των επενδυτών και των κρατών υποδοχής των επενδύσεων.
Η χάραξη αυτής της μελλοντικής πολιτικής, που εντάσσεται στην κοινή εμπορική πολιτική, 
προϋποθέτει καταρχάς μια ανάλυση των πολιτικών των επενδύσεων όπως αυτές ασκούνται 
μέχρι σήμερα. 

Σε διμερές επίπεδο, από το 1959 έχουν υπογραφεί περίπου 3.000 ΔΕΣ. Συχνότερα 
συνάπτονται μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών για τη διασφάλιση της 
νομικής και οικονομικής προστασίας των επενδυτών των ανεπτυγμένων χωρών και 
διαρθρώνονται γύρω από τρεις προτεραιότητες: τη μη διακριτική μεταχείριση (πριν και μετά 
την επένδυση), την προστασία των επενδυτών και των επενδύσεών τους και την ύπαρξη ενός 
νομικού μηχανισμού ο οποίος επιτρέπει τη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών αυτών, 
χάρη στη νέα δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να καταγγέλλουν τις κυβερνήσεις ενώπιον των 
διεθνών δικαστικών αρχών.

Εντούτοις, η υποβολή των πρώτων καταγγελιών τη δεκαετία του 1990 αποκάλυψε πολλές 
προβληματικές πτυχές, όσον αφορά κυρίως τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των ιδιωτικών 
συμφερόντων και των ρυθμιστικών καθηκόντων της δημόσιας εξουσίας. 
Σε επίπεδο πολυμερές ή πλειομερές, οι διαπραγματεύσεις για τις επενδύσεις απέτυχαν σε 
επίπεδο ΟΟΣΑ, όπου οι συνομιλίες για μια Διεθνή Συμφωνία Επενδύσεων (ΔΣΕ) δεν 
προχώρησαν το 1998 λόγω του ζητήματος της διατήρησης του χώρου δημόσιας παρέμβασης, 
με τον κίνδυνο να μην υπάρχει πλέον η δυνατότητα παρέμβασης ανεξάρτητης από τα 
ιδιωτικά συμφέροντα. Οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες επαναλήφθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
το 2004, διακόπηκαν για άλλη μια φορά λόγω της αντίθεσης των αναπτυσσόμενων χωρών. 
Αυτό το ιστορικό πλαίσιο πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογιστικής της ΕΕ όσον 
αφορά τη μελλοντική της πολιτική, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην ευρύτερη 
τάση αναζήτησης ποιοτικών επενδύσεων με θετική συνεισφορά στην οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική πρόοδο. Ενώπιον αυτής της σημαντικής πρόκλησης, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή οφείλουν να συμφωνήσουν σε μια κατανομή καθηκόντων που θα επιτρέψει τη 
συνολική πρόοδο στο πλαίσιο μιας κοινής και συνεκτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚ 
επιδιώκει να διαδραματίσει καίριο ρόλο και το παρόν έγγραφο εργασίας έχει ως στόχο να 
θέσει τις βάσεις ενός προβληματισμού που θα καταλήξει στην έγκριση από το ΕΚ ενός 
ψηφίσματος για το μέλλον της πολιτικής επενδύσεων της ΕΕ. 

1) Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής
Ο διάλογος για τη νέα αρμοδιότητα της ΕΕ επικεντρώθηκε γρήγορα στο ζήτημα του πεδίου 
εφαρμογής της. Εν προκειμένω ξεχωρίζουν διάφορα ζητήματα:

- Τα άρθρα 206 και 207 ΣΛΕΕ αναφέρουν ότι μόνο οι ΑΞΕ εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής, που συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα 
της ΕΕ. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνουν στον 
ορισμό των τελευταίων βάσει τριών κριτηρίων:  συνιστούν μακροπρόθεσμες 
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επενδύσεις, επιτρέπουν την εξαγορά τουλάχιστον του 10% μιας επιχείρησης και 
συνοδεύονται από έναν διευθυντικό έλεγχο. Ο εν λόγω ορισμός συνάδει εξάλλου με 
τους ορισμούς του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ. Δεν αφορά δηλαδή τις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου, τα χρεόγραφα μιας επιχείρησης ή τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

- Η Επιτροπή από την πλευρά της βασίζεται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς για 
να αιτιολογήσει την αρμοδιότητα που είχε προ της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον 
αφορά τη διαπραγμάτευση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

Παρά τη βούληση της Επιτροπής και των κρατών μελών να διαπραγματεύονται επί ενός 
ευρέος φάσματος επενδύσεων, θα πρέπει να διερωτηθούμε εάν δικαιολογείται να χορηγείται 
σε όλα τα είδη επενδύσεων το ίδιο επίπεδο αυξημένης προστασίας. Η ΕΕ βρίσκεται στο 
στάδιο της θέσπισης αυστηρής νομοθεσίας για την πλαισίωση των «hedge funds» στην 
Ευρώπη· θα μπορούσε αυτό να θεωρηθεί από κάποιον ξένο επενδυτή ως τροχοπέδη στις 
χρηματιστηριακές του επενδύσεις ή ότι συνιστά μια μορφή έμμεσης απαλλοτρίωσης, λόγω 
της οποίας θα μπορούσε να στραφεί κατά της ΕΕ σε κάποιο διεθνές δικαστήριο; 
Επίσης, μολονότι η αρμοδιότητα είναι επιμερισμένη μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν την εντολή διαπραγμάτευσης στην Επιτροπή επί του 
συνόλου των θεμάτων. Στο σημείο αυτό αντιπαρατίθενται δύο απόψεις, ανάλογα με το εάν 
κάποιος θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ενισχύει την Επιτροπή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις ή, 
αντίθετα, ότι δημιουργεί τον κίνδυνο να σημειώνονται υπέρμετρα σημαντικές ευρωπαϊκές 
παραχωρήσεις σε θέματα επενδύσεων, έχοντας κατά νου ότι η ήδη εξαιρετικά ανοικτή 
οικονομία της ΕΕ δεν παρέχει πολλούς άλλους μοχλούς στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Στην 
περίπτωση των μικτών συμφωνιών, οι παραχωρήσεις αυτές θα πρέπει να κυρώνονται από όλα 
τα εθνικά κοινοβούλια πυροδοτώντας έναν ευρύ δημόσιο διάλογο.

Τέλος, στο κεφάλαιο των ορισμών, δεν πρέπει να λησμονούμε την αναγκαιότητα για 
καλύτερο ορισμό της ιδιότητας του ξένου επενδυτή. Πολλά κράτη μέλη επέλεξαν γενικούς 
ορισμούς, σύμφωνα με τους οποίους μια απλή ταχυδρομική διεύθυνση αρκεί για τον 
προσδιορισμό της εθνικής προέλευσης μιας επιχείρησης. Η πρακτική αυτή είχε ολέθριες 
συνέπειες, καθώς επέτρεψε σε ορισμένες επιχειρήσεις να παρακάμψουν τους εθνικούς 
δικαστικούς μηχανισμούς της ίδιας τους της χώρας: χρησιμοποιώντας τις θυγατρικές τους ή 
επενδυτές στο εξωτερικό, κατάφεραν να καταγγείλουν την ίδια τους τη χώρα μέσω μιας ΔΕΣ 
που είχε συναφθεί από τρίτη χώρα. Επίσης, επενδυτές έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την 
τεχνική για να επιλέξουν τις ΔΕΣ που ευνοούν περισσότερο την υποβολή καταγγελίας. Είναι 
προφανές ότι τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να αποτρέπονται.

2) Προστασία των επενδυτών
Η προστασία των επενδυτών παραμένει πρώτη προτεραιότητα των επενδυτικών συμφωνιών. 
Στα συμπεράσματά του σχετικά με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο τονίζει ότι το νέο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν θα πρέπει να θίγει την προστασία των επενδυτών και τις εγγυήσεις 
που απολαμβάνουν αυτοί επί του παρόντος. Έχοντας επίγνωση ότι ορισμένες ευρωπαϊκές 
ΔΕΣ προβλέπουν εν δυνάμει τη μεγαλύτερη προστασία παγκοσμίως για τους επενδυτές (οι 
ρήτρες με γενική διατύπωση αφήνουν μεγάλη ελευθερία ερμηνείας στους δικαστές), είναι 
θεμιτό να διερωτηθεί κανείς εάν ένα τέτοιο κριτήριο συνιστά εφικτό στόχο ή, αντίθετα, εάν 
είναι εμπόδιο που καθιστά αδύνατη για την Επιτροπή τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
αποδεκτής από τα κράτη μέλη.
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Η ανάγκη άντλησης των «βέλτιστων πρακτικών», όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, φαίνεται να είναι μια επιλογή όχι μόνο πιο εύλογη, αλλά κυρίως πιο 
αποτελεσματική, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη μιας συλλογιστικής και μιας στρατηγικής 
που αρμόζουν στη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων. 

Σημαντικό στοιχείο της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής θα είναι η ελευθέρωση των 
επενδύσεων. Σήμερα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές ΔΕΣ θέτουν κανόνες προστασίας μετά την 
επένδυση, αλλά όχι πριν την επένδυση· αφορούν δηλαδή την πρόσβαση στην αγορά της 
τρίτης χώρας. Η Επιτροπή βρίσκεται ήδη στο στάδιο της διαπραγμάτευσης ορισμένων 
πτυχών της ελευθέρωσης των επενδύσεων, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά η 
διάσταση αυτή θα ενισχυθεί συνολικά από τις νέες αρμοδιότητες που απορρέουν από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας.
Η Επιτροπή διακρίνει μεταξύ των σχετικών εγγυήσεων προστασίας (μη διακριτική 
μεταχείριση) και των απόλυτων εγγυήσεων προστασίας (δίκαιη και ίση μεταχείριση, 
αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης). Όσον αφορά τις αρχές της μη διακριτικής 
μεταχείρισης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς το 
ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει μεγαλύτερη συνοχή των κανόνων που διέπουν την έδρα και την 
πρόσβαση στην αγορά αφενός και των κανόνων που διέπουν την προστασία της αφετέρου. 
Εξάλλου, η καθολικότερη αυτή αρμοδιότητα σε θέματα επενδύσεων αναμένεται να επιτρέψει 
στην ΕΕ να αποκτήσει ενισχυμένο κύρος στις πολυμερείς συνομιλίες σχετικά με την 
παγκόσμια διακυβέρνηση των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του προβληματισμού για την πρόσβαση στην αγορά, και έχοντας κατά νου τον 
απαραίτητο αποκλεισμό ορισμένων τομέων, θα αποβεί επίσης σημαντικό να διασφαλισθεί ότι 
κάθε πρόσθετο άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς, κυρίως στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων, θα πρέπει να υπόκειται στην προϋπόθεση αμοιβαίου ανοίγματος των βασικών 
εμπορικών της εταίρων.

3) Προστασία του δημόσιου χώρου
Το ζήτημα της προστασίας του χώρου δημόσιας παρέμβασης θα είναι καίριας σημασίας κατά 
τη χάραξη της μελλοντικής πολιτικής επενδύσεων της ΕΕ.

Η ανάδυση νέων χωρών ως τοπικών ή παγκόσμιων δυνάμεων, με υψηλές επενδυτικές 
δυνατότητες, αλλάζει την παραδοσιακή αντίληψη σύμφωνη με την οποία οι ανεπτυγμένες 
χώρες ήταν οι μόνοι επενδυτές. Σε ένα περιβάλλον οξυμένου διεθνή ανταγωνισμού, η 
ανεξέλεγκτη κατάργηση των φραγμών μπορεί να πλήξει τη θεμιτή προστασία της 
δυνατότητας δημόσιας παρέμβασης. Έτσι, μολονότι είναι κοινή παραδοχή ότι οι επενδύσεις 
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών υποδοχής, οι ενέργειες ορισμένων επενδυτών 
επηρέασαν δυσμενώς τις δυνατότητες δημόσιας παρέμβασης στις εν λόγω χώρες. 
Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες η θέσπιση νέας νομοθεσίας είχε ως αποτέλεσμα την 
καταδίκη του κράτους λόγω έμμεσης απαλλοτρίωσης. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πολλά 
παραδείγματα, όπως π.χ. αυτό της Αργεντινής, η οποία κατηγορήθηκε από τρεις επιχειρήσεις 
ότι πάγωσε τις τιμές του νερού για τους καταναλωτές μετά την οικονομική κρίση του 2001. 
Τον Ιούλιο του 2010 μια απόφαση του Διεθνούς Κέντρου Διακανονισμού Διαφορών από 
Επενδύσεις (ICSID) όρισε ότι η κυβέρνηση της Αργεντινής είχε παραβιάσει την αρχή της 
«δίκαιης και ίσης μεταχείρισης». Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης της Αργεντινής σχετικά 
με «κατάσταση ανάγκης» δεν έγιναν αποδεκτά από το δικαστήριο. 
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, που είναι μεταξύ των 
πρώτων κρατών που υπέστησαν τις συνέπειες των πολύ ασαφών διατυπώσεων της συμφωνίας 
επενδύσεων της NAFTA, προσάρμοσαν το μοντέλο τους για τις ΔΕΣ ώστε να περιοριστεί η 
ευχέρεια ερμηνείας των δικαστών και να διασφαλισθεί μια καλύτερη προστασία του χώρου 
δημόσιας παρέμβασης.  
Εκτός από την εισαγωγή ειδικής ρήτρας σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες που θα 
διευκρινίζει το δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων τους 
τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των εργαζομένων, των καταναλωτών ή της 
πολιτισμικής ποικιλότητας, η ΕΕ θα πρέπει να εντάξει αυτούς τους προβληματισμούς στην 
κατάρτιση των διαφόρων προτύπων προστασίας, ούτως ώστε τα κράτη να διαθέτουν τις 
απαραίτητες εγγυήσεις ως προς το δικαίωμα ρύθμισης και νομοθέτησης που διαθέτουν.  Τα 
διάφορα πρότυπα θα πρέπει να οριστούν ως εξής:

- μη διάκριση (εθνική μεταχείριση, μάλλον ευνοούμενο κράτος και δίκαιη και ίση 
μεταχείριση): το πρότυπο αυτό θα πρέπει να περιέχει μια βάση σύγκρισης μεταξύ ξένων και 
εθνικών επενδυτών, διευκρινίζοντας την ανάγκη λειτουργίας σε «παρεμφερείς συνθήκες». 
- απαλλοτρίωση:  μια σαφής και δίκαιη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων δημόσιων και 
ιδιωτικών συμφερόντων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διατάξεων σχετικά με την 
απαλλοτρίωση.

- διατάξεις γενικής εφαρμογής («umbrella clause» στα αγγλικά): αυτό το πρότυπο επιτρέπει 
την υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΔΕΣ όλων των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου που 
συνάπτονται μεταξύ ενός επενδυτή και ενός κράτους που έχει υπογράψει τη ΔΕΣ, 
καθιστώντας ουσιαστικά εφικτή την προσφυγή σε διεθνή επιδιαιτησία σε περίπτωση 
παραβίασης της εν λόγω σύμβασης. Στο μέλλον θα πρέπει να αποκλείεται η ενσωμάτωση 
τέτοιων ρητρών στις μελλοντικές ευρωπαϊκές επενδυτικές συμφωνίες.

Τέλος, η ελευθέρωση των επενδύσεων θα πρέπει να πλαισιώνεται από έναν κατάλογο τομέων 
που δεν καλύπτονται από τις μελλοντικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, οι τομείς στρατηγικής 
σημασίας για την εθνική άμυνα ή οι ευπαθείς τομείς όπως ο πολιτισμός ή οι δημόσιες 
υπηρεσίες, θα πρέπει να αποκλείονται κατηγορηματικά από το πεδίο εφαρμογής των 
μελλοντικών συμφωνιών. Η Ευρώπη θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες 
των αναπτυσσόμενων εταίρων και να μη ζητεί πρόσθετη ελευθέρωση, εάν το κράτος θεωρεί 
απαραίτητη για την ανάπτυξή του την προστασία ορισμένων τομέων, ιδιαίτερα στον χώρο 
των δημόσιων υπηρεσιών.

4) Συμπερίληψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων
Εκτός από την απαραίτητη προστασία των επενδυτών, η μελλοντική πολιτική της ΕΕ θα 
πρέπει να προωθεί τις βιώσιμες επενδύσεις που σέβονται το περιβάλλον (ένα ζήτημα 
ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών) και προωθούν τις ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις που αφορούν οι επενδύσεις. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για την προαγωγή μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς 
των διεθνών επιχειρήσεων είναι μία από τις σαφέστερες ενδείξεις αυτής της παγκόσμιας 
εξέλιξης, την οποία οφείλει να ενθαρρύνει η ΕΕ.
Επομένως, ένα σύνολο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών θα πρέπει να 
συνοδεύει κάθε επενδυτική συμφωνία. Θα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάλογα με το εάν η 
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ΕΕ διαπραγματεύεται ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις στο πλαίσιο ευρύτερων 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ή εάν οι διαπραγματεύσεις 
αφορούν ανεξάρτητη επενδυτική συμφωνία.
Στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το αίτημα του ΕΚ για την προσθήκη 
ρήτρας περί κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που 
υπογράφει η ΕΕ. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια υποχρέωση διαφάνειας και 
παρακολούθησης, καθώς και τη δυνατότητα για τα θύματα μη τήρησης των διατάξεων να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Στον περιβαλλοντικό τομέα, η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει 
να προστατεύει τη βιοποικιλότητα, να ευνοεί τη μεταφορά τεχνολογιών, τη βελτίωση των 
υποδομών και την ενίσχυση των ικανοτήτων.

Στο πλαίσιο των επενδυτικών συμφωνιών που απορρέουν από διαπραγματεύσεις ανεξάρτητες 
από κάποια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, αυτές οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να εντάσσονται αυτόματα, αλλά και να καθίστανται υποχρεωτικές 
προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική εφαρμογή τους. Πολλές από τις υφιστάμενες 
ΔΕΣ διαθέτουν ήδη ρήτρα που απαγορεύει την αποδυνάμωση της κοινωνικής ή 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προσέλκυση επενδύσεων. Πρόκειται για μια 
ενθαρρυντική αρχή, αλλά η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω.

5) Μηχανισμός επίλυσης διαφορών και διεθνής ευθύνη της ΕΕ

Το υφιστάμενο σύστημα επίλυσης διαφορών, που συχνότερα λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες του Κέντρου ICSID ή της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του 
Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL), θα πρέπει να τροποποιηθεί ριζικά, ώστε να περιλαμβάνει 
πολλά σημαντικά στοιχεία όπως η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις εκδικασθείσες 
υποθέσεις και στο περιεχόμενο των αποφάσεων· η δυνατότητα για τα συμβαλλόμενα μέρη να 
συμπεριλαμβάνουν δικαίωμα προσφυγής· η υποχρέωση εξάντλησης των τοπικών ένδικων 
μέσων προσφυγής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πριν τη δυνατότητα προσφυγής σε διεθνή 
επιδιαιτησία· η δυνατότητα προσφυγής σε υπομνήματα «amicus curiae»· και τέλος η 
υποχρέωση επιλογής ενός μόνο τόπου επιδιαιτησίας προς αποφυγή του «forum shopping».

Επίσης, η ανακοίνωση αναφέρει τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών κράτους από κράτος. 
Η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και να επιτρέπει την προσφυγή των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα 
δικαστήρια, που είναι τα μόνα σε θέση να εξακριβώσουν την τήρηση από τα συμβαλλόμενα 
μέρη των υποχρεώσεών τους στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η διεθνής ευθύνη της ΕΕ και οι συνέπειες της εφεξής κοινοτικής 
διαχείρισης των επενδυτικών πολιτικών. Πράγματι, η προσχώρηση της ΕΕ στη Διεθνή 
Σύμβαση ICSID θα ήταν απαραίτητη εξέλιξη, αδύνατη όμως σήμερα, καθώς δεν έχουν 
προσχωρήσει σε αυτήν όλα τα κράτη μέλη. Ένα άλλο κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα είναι 
αυτό της οικονομικής ευθύνης:  εάν μια απόφαση καταδικάσει την ΕΕ αυτή καθαυτή, ποιος 
θα υποστεί τις οικονομικές συνέπειες; Το ποσό της αποζημίωσης θα αντληθεί από τον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό του κράτους μέλους που θα έχει 
εγκρίνει τη νομική πράξη η οποία καταδικάζεται στην απόφαση; 

6) Επιλογή εταίρων και αρμοδιοτήτων του ΕΚ
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Η Επιτροπή έχει καταρτίσει έναν κατάλογο με τις χώρες που θα πρέπει να χαίρουν 
καθεστώτος προνομιακού εταίρου για τη διαπραγμάτευση των πρώτων επενδυτικών 
συμφωνιών : Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Mercosur, Ρωσία και Σιγκαπούρη. Οι επιλογές αυτές 
ανταποκρίνονται στα δύο στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ: η διαπραγμάτευση με χώρες που 
διαθέτουν σημαντικό δυναμικό αγοράς , αλλά και όπου οι ξένες επενδύσεις χρήζουν 
καλύτερης προστασίας.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί να θεσπίσει ένα πρότυπο μοντέλο που θα 
εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε όλους τους εμπορικούς εταίρους. Αν και αυτή η λογική 
αιτιολογείται από την ανάγκη προσαρμογής στην κατάσταση του κάθε εταίρου, σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα «pick and choose» μεταξύ των 
θεμελιωδών στοιχείων που αναφέρονται αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια.
Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ζήτημα προτεραιότητας να κατανοήσουν η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο τη θέση του ΕΚ σχετικά με το μέλλον της πολιτικής επενδύσεων και να τη λάβουν 
υπόψη πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις επενδύσεις με τους πρώτους εταίρους, 
δηλαδή τον Καναδά, την Ινδία και τη Σιγκαπούρη. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν θα 
υποβάλλει το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής στο Συμβούλιο, εάν το ΕΚ δεν έχει εγκρίνει 
το ψήφισμά του. Παράλληλα, το ΕΚ προτίθεται να επιβάλει τον πλήρη σεβασμό των νέων 
προνομίων του δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας και της συνθήκης πλαίσιο μεταξύ 
Επιτροπής και ΕΚ, προκειμένου οι εντολές διαπραγμάτευσης να του διαβιβάζονται αρκετά 
έγκαιρα ώστε να μπορεί να εκφράζει τη θέση του, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.


