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Sissejuhatus
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 206 ja 207 kohaselt kuuluvad välismaised 
otseinvesteeringud ELi ainupädevusse. Sellise olulise arengu tulemusena tekib kaks 
väljakutset liikmesriikide sõlmitud juba enam kui 1200 kahepoolse investeerimislepingu 
juhtimisele ning Euroopa tulevase investeerimispoliitika määratlusele, mis vastab nii 
investorite kui ka sihtriikide ootustele.

Seda ühisesse kaubanduspoliitikasse integreeritud tulevast poliitikat määratletakse eelkõige 
senise investeerimispoliitika analüüsimise kaudu. 

Kahepoolsel tasandil on alates 1959. aastast allkirjastatud ligikaudu 3000 kahepoolset 
investeerimislepingut. Need lepingud, mis sõlmiti peamiselt arenenud ja arenguriikide vahel, 
peavad silmas arenenud riikide investorite õiguslikku ja rahalist kaitset ning on üles ehitatud 
kolme järgmise prioriteedi alusel: mittediskrimineerimine (enne või pärast investeeringuid), 
investorite ja nende investeeringute kaitse ning nende põhimõtete täitmist tagava õigusliku 
mehhanismi olemasolu, mis annab ettevõtjatele võimaluse esitada valitsuste vastu nõue, 
pöördudes otse rahvusvahelisse vahekohtusse.
Kuid esimeste nõuete esitamisega 1990. aastatel tulid nähtavale mitmed probleemid, 
sealhulgas erahuvide ja avaliku võimu reguleerimiskohustuse vahelise konflikti tekkimise oht. 
Mitmepoolsel tasandil ebaõnnestusid OECD investeerimisalased läbirääkimised, kus 
aruteludes rahvusvahelise investeerimislepingu üle takerduti 1998. aastal küsimuses, mis 
puudutas riikliku sekkumist, ähvardades seda, sõltumata erahuvidest, lõpetada. Seejärel 
katkesid arenguriikide vastuseisu tõttu 2004. aastal uuesti alustatud läbirääkimised WTOs. 
See ajalooline kontekst peaks olema ELi tulevase poliitika alase arutelu keskmes. Kõnealune 
poliitika peaks olema täielikult kooskõlas üldise suundumusega, mille eesmärk on otsida 
kvaliteetseid investeeringuid ja panustada niimoodi positiivselt majanduslikku, sotsiaalsesse 
ja keskkonna arengusse. Selle suure ülesandega silmitsi seistes peaksid liikmesriigid ja 
komisjon kokku leppima tööjaotuses, mis võimaldaks arendada koos ühist ja ühtset poliitikat. 
Näiteks kavatseb selles olulist rolli etendada Euroopa Parlament ja panna käesoleva 
dokumendiga alus arutelule, enne kui ta võtab vastu ELi tulevast investeerimispoliitikat 
käsitleva resolutsiooni. 

1) Mõisted ja kohaldamisala
Euroopa uue pädevuse alane arutelu on kiiresti keskendunud kohaldamisala küsimusele. 
Siinkohal tuleb eristada mitmeid erinevaid kaalutlusi:

– ELi toimimise lepingu artiklite 206 ja 207 kohaselt kuuluvad välismaised 
otseinvesteeringud ühise kaubanduspoliitika osana ELi ainupädevusse. Euroopa Kohtu 
otsustes lähtutakse määratluse andmisel kolmest kriteeriumist: need on pikaajalised 
investeeringud, mis võimaldavad vähemalt 10% suurust osalust ettevõttes ja millega 
kaasneb ka halduskontroll. See on kooskõlas ka Rahvusvahelise Valuutafondi ja 
OECD poolt välja töötatud määratlusega. Kõnealune määratlus on vastuolus 
portfelliinvesteeringute, ettevõtte võlakirjade ja intellektuaalomandi õigustega;

– komisjon viitab oma teatises siseturu eeskirjadele, et õigustada enda pädevust enne 
Lissaboni lepingut portfelliinvesteeringutega seotud läbirääkimiste ajal. 
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Hoolimata komisjoni ja liikmesriikide valmisolekust pidada läbirääkimisi erinevate 
investeeringuliikide üle, peaks kaaluma, kas on õigustatud võimaldada kõigile 
investeerimisvormidele samal tasemel kaitse. EL on vastu võtmas jõulist määrust Euroopa 
riskifondide reguleerimise kohta, mis välisinvestori arvates võib pidurdada 
aktsiainvesteeringuid või kujutab endast sundvõõrandamise kaudset vormi, mille peale võib 
esitada ELile rahvusvahelises vahekohtus nõude. 

Lisaks, isegi kui liikmesriikide ja komisjoni vahel on jagatud pädevus, võivad liikmesriigid 
anda komisjonile volitused kõigis küsimustes läbirääkimiste pidamiseks. Siinkohal võib 
vastanduda kaks nägemust: need volitused kas suurendavad komisjoni võimalusi 
rahvusvahelistel läbirääkimistel või vastupidi, teades, et ELi juba väga avatud majandusel on 
rahvusvahelistel läbirääkimistel pakkuda vähe muid vahendeid, ohustavad need Euroopa 
investeeringute väga olulisi kontsessioone. Kui tegemist on segalepingutega, tuleks need 
kõikide riikide parlamentides ratifitseerida ning käivitada laialdane avalik arutelu.
Lõpuks ei tohi mõisteid käsitlevas peatükis unustada, et paremat määratlust vajab 
välisinvestori kvaliteet. Mitmes liikmesriigis rakendatakse laiaulatuslikke määratlusi, mistõttu 
ettevõtte riikkondsuse määramiseks piisab lihtsast postiaadressist. Sel taval on kahjulikud 
tagajärjed, sest see on võimaldanud mõnel ettevõttel hiilida kõrvale oma riigi 
õigusmehhanismidest: kasutades filiaale või välisinvestoreid, võivad ettevõtted esitada oma 
riigi vastu nõude kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete investeerimislepingute alusel. 
Investorid on seda nõude esitamise võimalust kasutanud ka kõige soodsama kahepoolse 
investeerimislepingu valimiseks. On selge, et taolist praktikat tuleb vältida.

2) Investorite kaitse
Investeerimislepingute sõlmimisel on jätkuvalt prioriteediks investorite kaitse. Oma teatise 
järeldustes märgib komisjon, et uus Euroopa raamistik ei tohiks mõjutada negatiivselt 
investorite kaitset ja nende suhtes praegu rakendatavaid tagatisi. Teades, et mõned Euroopa 
kahepoolsed investeerimislepingud on investoritele potentsiaalselt kõige kaitsvamad 
maailmas (üldklauslite sõnastamine jätab kohtunikele väga vaba tõlgenduse võimaluse), on 
õigustatud küsimus, kas selline kriteerium on saavutatav või on tegemist pigem takistusega, 
mis teeb võimatuks komisjonil arendada välja Euroopa poliitika, mida kõik liikmesriigid 
tunnustaksid.

Vajadus välja töötada nn head tavad, millele viidatakse ka nõukogu järeldustes, näib olevat 
mitte ainult mõistlikum, vaid ka tõhusam valik, sest see võimaldab arendada välja sobiva 
lähenemisviisi ja strateegia tulevase Euroopa investeerimispoliitika jaoks. 
Euroopa tulevase poliitika oluliseks osaks on investeeringute liberaliseerimine. Praegu on 
enamikus Euroopa kahepoolsetes investeerimislepingutes sätestatud kaitse-eeskirjad, see 
tähendab pärast, kuid mitte enne investeeringuid – pärast juurdepääsu kolmandate riikide 
turgudele. Komisjon on juba pidanud läbirääkimisi mõne investeerimisaspekti 
liberaliseerimise üle, eelkõige teenuste valdkonnas, kuid seda mõõdet tugevdatakse 
ülemaailmselt Lissaboni lepingu raames antavate uute volitustega.
Komisjon eristab suhtelisi (mittediskrimineerimine) ja absoluutseid (õiglane ja võrdne 
kohtlemine, sundvõõrandamise hüvitis) kaitse tagatisi. Mis puudutab mittediskrimineerimise 
põhimõtteid, on oluline märkida, et pädevuse ülekandmine Euroopa tasandile võimaldab 
saavutada suurema järjekindluse ühelt poolt reeglites, millega määratletakse turu rajamine ja 
sellele juurdepääs, ning teiselt poolt reeglites, millega määratletakse turu kaitse. Lisaks peaks 
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investeerimisega seotud üleilmsema tasandi pädevus võimaldama ELil omada suuremat kaalu 
investeeringute üleilmset haldamist käsitlevatel mitmepoolsetel aruteludel.

Turulepääsu alastes aruteludes ja teatud sektorite väljajätmise vajadust silmas pidades on 
samuti oluline tagada, et Euroopa turu täiendav avamine, eelkõige riigihangete valdkonnas, 
sõltuks peamiste kaubanduspartnerite vastastikusest turu avamisest.

3) Kaitse riikliku sekkumise vastu
ELi tulevase investeerimispoliitika määratlemisel on kesksel kohal küsimus riikliku 
sekkumise vastase kaitse kohta.

Nende uute riikide tõusmine kohalikuks või üleilmseks mõjujõuks, kel on suur 
investeeringute maht, muudab traditsioonilist arusaama, et investoriteks saavad olla ainult 
arenenud riigid. Kasvava rahvusvahelise konkurentsi tingimustes võib tõkete kontrollimatu 
kõrvaldamine aga kahjustada riikliku sekkumise õiguslikku kaitset. Seega, ehkki 
üldtunnustatud seisukoha järgi suurendavad investeeringud võõrustajariikide 
konkurentsivõimet, mõjutavad mõne investori meetmed tõsiselt valitsuse sekkumist neis 
riikides. 
See on teine oluline areng viimastel aastatel, nimelt on mitmekordistunud nende juhtumite 
arv, kus uue õigusakti vastuvõtmise tulemusel on riik kaudse sundvõõrandamise tõttu süüdi 
mõistetud. Meelde tuletamist väärivad mitu näidet, eriti seoses Argentinaga, mida süüdistas 
kolm ettevõtet selles, et see külmutas vee hinna tarbijatele pärast 2001. aasta majanduskriisi. 
2010. aasta juuli otsusega kinnitas ICSID, et Argentina valitsus rikkus õiglase ja võrdse 
kohtlemise põhimõtet. Kohus ei nõustunud Argentina valitsuse argumentidega selle tegevuse 
„hädavajalikkuse“ kohta. 

Tuleb märkida, et Ameerika Ühendriigid ja Kanada, kes esimeste riikidena kannatasid Põhja-
Ameerika vabakaubanduspiirkonna investeerimislepingu ebamäärase sõnastuse tõttu, on 
kohandanud oma kahepoolse investeerimislepingu mudelit nii, et see ei jäta kohtunikele eriti 
palju tõlgendamisruumi, tagades parema kaitse riikliku sekkumise vastu. 

Peale eriklausli lisamise selle kohta, et kõik tulevased lepingud, mis sätestavad ELi ja 
liikmesriikide õiguse reguleerida muu hulgas selliseid valdkondi nagu keskkonnakaitse, 
töötajate, tarbijate või kultuurilise mitmekesisuse kaitse, peab EL arvestama sarnaseid 
kaalutlusi ka erinevate kaitse standardite arendamisel, et tagada riikidele vajalikud tagatised 
seoses nende õigusega reguleerida ja seadusi koostada. Erinevaid standardeid määratletakse 
seega järgmiselt:

– mittediskrimineerimine (võrdne kohtlemine, enamsoodustusrežiim ning õiglane ja võrdne 
kohtlemine): see standard peab looma aluse välis- a kodumaiste investorite võrdlemiseks, 
täpsustades samalaadsetel tingimustel tegutsemise vajaduse; 
– sundvõõrandamine; sundvõõrandamist käsitlevate sätete keskmes peab olema selge ja 
õiglane tasakaal avalike ja erahuvide vahel;
– Üldkohaldatavad sätted (nn katusklausel): see standard võimaldab lisada kahepoolsete 
investeerimislepingute rakendamisalasse mis tahes eraõigusliku lepingu, mis on sõlmitud 
investori ja lepingut allkirjastava riigi vahel, mistõttu nimetatud lepingu rikkumise korral on 
tõesti võimalik pöörduda rahvusvahelise kohtu poole. Selliste klauslite lisamist Euroopa 
tulevastesse investeerimislepingutesse tuleks välistada.
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Lõpuks peab enne investeeringute liberaliseerimist koostama loetelu sektoritest, mida 
tulevased lepingud ei hõlma. Näiteks sellised strateegilised sektorid nagu riigikaitse ja sellised 
tundlikud sektorid nagu kultuur või avalikud teenused tuleb tulevaste lepingute 
reguleerimisalast kindlasti välja jätta. Euroopa peab olema võrdselt tähelepanelik 
arenguriikidest pärit partnerite murede suhtes ning mitte nõudma edasist liberaliseerimist, kui 
võõrustajariik peab oma arengut silmas pidades vajalikuks kaitsta mõne sektori, eelkõige 
avalike teenuste valdkonda.

4) Sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kaasamine
Lisaks investorite kaitsele peab ELi tulevane poliitika edendama jätkusuutlikke, 
keskkonnasõbralikke (eriti oluline teema kaevandustööstuses) investeeringuid ning edendama 
investeeringuid hõlmavate ettevõtete kvaliteetseks tööks vajalikke tingimusi. Hiljuti 
ajakohastatud OECD suunised, mis on mõeldud edendamaks rahvusvaheliste ettevõtete 
vastutustundlikku käitumist, on üks selgemaid märke selle üldise suundumuse kohta, mida EL 
peab ergutama.
Seega peab igasuguse investeerimislepinguga kaasas olema kõigi sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite kogu. Tuleb teha vahet, kas EL peab investeerimisalaseid läbirääkimisi 
laiemate läbirääkimiste raames vabakaubanduslepingu üle või keskendutakse läbirääkimistel 
sõltumatule investeerimislepingule.
Esimesel juhul tasub meenutada Euroopa Parlamendi nõudmist, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse säte tuleb lisada Euroopa Liidu allkirjastatud mis tahes vabakaubanduslepingusse. 
See peab sisaldama läbipaistvuse ja järelevalve kohustust, samuti võimalust pöörduda kohtu 
poole neil, keda nende sätete mittetäitmine kahjustab. Keskkonnaküsimustes peab Euroopa 
poliitika eesmärk olema edendada bioloogilise mitmekesisuse kaitset, tehnosiirde ja 
infrastruktuuri parandamist ning suutlikkuse suurendamist.
Investeerimislepingu alastes läbirääkimistes, kus käsitletakse sõltumatut 
vabakaubanduslepingut, tuleb need sotsiaalsed ja keskkonnastandardid lisada automaatselt, 
kuid muuta nende tõhusa rakendamise eesmärgil ka kohustuslikuks. Mitmed kehtivad 
kahepoolsed investeerimislepingud juba sisaldavadki klauslit, mis keelab nõrgendada 
investeeringute ligimeelitamiseks sotsiaalseid või keskkonnaalaseid õigusakte. See on 
julgustav algus, kuid EL peab minema veel kaugemale.

5) Vaidluste lahendamise mehhanism ja ELi rahvusvaheline vastutus

Praegu kehtivat vaidluste lahendamise süsteemi, mida reguleeritakse peamiselt ICSID 
konventsiooni või UNCITRALi reeglitega, tuleb põhjalikult muuta; vaja on kaasata mitmeid 
selliseid peamisi elemente nagu vajadus suurema läbipaistvuse järele kohtuasjades ja 
kohtuotsuste sisus, poolte võimalus nõude esitamiseks, kohustus rakendada teatud tingimustel 
kohalikke õiguskaitsevahendeid, võimalus enne rahvusvahelise vahekohtu menetluste taotlusi 
tutvuda amicus curiae seisukohtadega ja lõpuks kohustus valida üks kindel vahekohus, mis 
aitaks vältida meelepärase kohtualluvuse valimist (nn foorumijaht).

Lisaks viidatakse teatises võimalusele algatada kaebusi riigiti. Euroopa poliitika peab olema 
auahnem ja võimaldama kohtu poole pöördumist ka ametiühingutel või kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel ainult selleks, et kontrollida poolte sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
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kohustuste täitmist.
Omaette küsimus on ELi rahvusvaheline vastutus ja ühenduse praeguse investeerimispoliitika 
juhtimise tagajärjed. Euroopa Liidu ühinemine ICSID konventsiooniga oleks tõesti vajalik 
samm, kuid nüüd juba võimatu, sest kõik liikmesriigid ei ole seda teinud. Teine oluline teema 
puudutab finantsvastutust: kui EL kui niisugune mõistetakse kohtu poolt süüdi, siis kes 
kannab finantstagajärgi? Kas trahvisumma võetakse ELi eelarvest või kohtu süüdistusakti 
koostanud liikmesriigi eelarvest? 

6) Partnerite valik ja Euroopa Parlamendi volitused

Komisjon on koostanud loetelu riikidest, kes peaksid olema esimeste investeerimislepingute 
alaste läbirääkimiste peamised partnerid. Nendeks on Kanada, Hiina, India, Mercosur, 
Venemaa ja Singapur. Partnerite valikul lähtutakse kahest ELi strateegilisest huvist: pidada 
läbirääkimisi riikidega, kes omavad potentsiaalselt olulist turgu, kuid kus välisinvesteeringud 
vajavad tõhusamat kaitset.

Komisjon teatas veel, et ta ei soovi luua lepingumudelit, mida kohaldatakse võrdselt kõikide 
kaubanduspartnerite suhtes. Kui selle lähenemisviisi kasuks räägib vajadus kohaneda iga 
partneri konkreetse olukorraga, ei tohiks mingil juhul olla liialt valiv eelnevates lõikudes 
kirjeldatud peamiste elementide suhtes.

Lõpuks peab raportöör esmatähtsaks seda, et komisjon ja nõukogu kuulaksid ära ja võtaksid 
arvesse Euroopa Parlamendi seisukoha tulevase  investeerimispoliitika kohta enne 
investeerimisalaseid läbirääkimisi, mida peetakse esimeste partnerite – Kanada, India ja 
Singapuriga. See tähendab seda, et komisjon ei esita oma läbirääkimisvolituste eelnõu 
nõukogule enne, kui parlament ei ole oma resolutsiooni vastu võtnud. Samal ajal kavatseb 
Euroopa Parlament viia oma uued volitused täielikku vastavusse Lissaboni lepingu ning 
komisjoni ja parlamendi vahelise raamkokkuleppega, mistõttu tuleb saata läbirääkimiste 
mandaadid parlamendile võimalikult vara, et see saaks väljendada oma seisukohta, mida 
komisjon ja nõukogu peab nõuetekohaselt arvesse võtma.


