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Johdanto:
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206 ja 207 artiklassa ulkomaiset suorat 
sijoitukset lasketaan EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaksi osa-alueeksi. Tämä 
merkittäviä seurauksia aiheuttava kehitys asettaa haasteita sekä jäsenvaltioiden jo tekemien 
yli 1200 kahdenvälisen sijoitussopimuksen hallinnoinnille että sellaisen Euroopan unionin 
tulevan sijoituspolitiikan määrittelylle, joka vastaa sekä sijoittajien että vastaanottavien 
valtioiden odotuksia.
Tämän yhteisen kauppapolitiikan alaan sisältyvän tulevan politiikan määrittely edellyttää 
ensimmäiseksi tähän asti noudatetun sijoituspolitiikan analysointia.
Kahdenvälisellä tasolla on jo allekirjoitettu lähes 3000 kahdenvälistä sijoitussopimusta 
vuodesta 1959 lähtien. Ne on useimmissa tapauksissa tehty teollisuusmaiden ja kehitysmaiden 
välillä teollisuusmaiden sijoittajien oikeusvarmuuden takaamiseksi ja varojen turvaamiseksi, 
ja ne rakentuvat kolmen prioriteetin ympärille, jotka ovat syrjimättömyys (ennen sijoituksia 
ja/tai niiden jälkeen), sijoittajien ja heidän sijoitustensa suoja sekä sellaisen oikeudellisen 
mekanismin olemassaolo, jolla voidaan varmistaa näiden periaatteiden noudattaminen sen 
ansiosta, että yrityksillä on nyttemmin mahdollisuus nostaa kanne hallituksia vastaan 
kansainvälisissä oikeusinstansseissa.
Ensimmäiset kanteet, jotka nostettiin 1990-luvulla, toivat kuitenkin esille useita ongelmallisia 
seikkoja, kuten riskin siitä, että yksityiset edut ja julkisen vallan sääntelytehtävä ovat 
keskenään ristiriidassa.

Monenvälisellä tasolla taas OECD:ssä sijoituksista käydyt neuvottelut kariutuivat 
kansainvälistä sijoitussopimusta koskeneiden keskustelujen ajauduttua vuonna 1998 
umpikujaan julkisten toimien alueen säilyttämistä koskeneen kysymyksen vuoksi. Oli 
vaarana, ettei julkinen valta enää pystyisi toimimaan yksityisistä eduista riippumattomasti. 
Neuvottelut käynnistettiin uudelleen vuonna 2004 Maailman kauppajärjestössä, jossa ne niin 
ikään katkesivat kehitysmaiden vastustuksen vuoksi. Tämän historiallisen kontekstin on 
oltava EU:n tulevaa sijoituspolitiikkaa koskevien pohdintojen keskiössä. Sen on noudatettava 
kaikin puolin yleistä suuntausta, jossa etsitään laadukkaita sijoituksia, jotka vaikuttavat 
myönteisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen sekä ympäristönsuojelun kehitykseen. Tällaisen 
suuren haasteen edessä jäsenvaltioiden ja komission on sovittava sellaisesta tehtävänjaosta, 
jonka ansiosta asiassa voidaan saada yhdessä aikaan edistystä yhteisen ja yhdenmukaisen 
politiikan puitteissa. Euroopan parlamentti aikoo olla tässä keskeisessä asemassa, ja tämän 
työasiakirjan tavoitteena onkin toimia perustana pohdinnalle, jonka on tarkoitus johtaa 
Euroopan parlamentin päätöslauselman hyväksymiseen EU:n sijoituspolitiikan 
tulevaisuudesta.

1) Määritelmät ja soveltamisala
EU:n uutta toimivaltaa koskevat keskustelut alkoivat nopeasti painottua sen soveltamisalaa 
koskevaan kysymykseen. On tarpeen ottaa huomioon erityisesti seuraavat seikat:

– Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206 ja 207 artiklassa ainoastaan 
ulkomaisten suorien sijoitusten katsotaan kuuluvan yhteisen kauppapolitiikan alaan, 
joka kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomioissa niiden määrittelyyn annetaan kolme perustetta: ne ovat pitkäaikaisia 
sijoituksia,  jotka mahdollistavat vähintään 10 prosentin osuuden hankkimisen 
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yrityksestä ja joihin liittyy liikkeenjohdollista määräysvaltaa. Määritelmä vastaa 
IMF:n ja OECD:n määritelmiä. Se ei kata etenkään portfoliosijoituksia, yrityksen 
velkasitoumuksia eikä teollis- ja tekijänoikeuksia.

– Komissio puolestaan perustelee sisämarkkinasäännöin Lissabonin sopimusta 
edeltävältä ajalta periytyvää toimivaltaa neuvotella portfoliosijoituksista.

Vaikka komissio ja jäsenvaltiot ovat ilmaisseet halukkuutensa neuvotella laajasta joukosta 
erilaisia sijoituksia, on kysyttävä, onko perusteltua myöntää kaikenlaisille sijoituksille sama, 
korkeatasoinen suoja. EU on parhaillaan hyväksymässä tiukkaa lainsäädäntöä 
hedgerahastojen sääntelemiseksi Euroopassa. Voisivatko ulkopuoliset sijoittajat pitää tätä 
jarruna pörssisijoituksilleen, tai saattaisiko se merkitä eräänlaista epäsuoraa pakkolunastusta, 
jonka perusteella sijoittajat voisivat viedä EU:n kansainväliseen välimiesoikeuteen?
Vaikka toimivalta onkin jaettu jäsenvaltioiden ja komission kesken, jäsenvaltiot voivat antaa 
komissiolle valtuutuksen neuvotella kaikista aiheista. Tästä on kaksi keskenään ristiriitaista 
näkemystä: joko tämä vahvistaisi komission asemaa kansainvälisissä neuvotteluissa tai toisi 
päinvastoin mukanaan riskin, että unioni tekee liian suuria myönnytyksiä sijoitusten alalla, 
koska EU:n talous on jo niin avoin, ettei sillä juuri ole muita keinoja vaikuttaa kansainvälisiin 
neuvotteluihin. Sekasopimukset on myös ratifioitava kaikissa kansallisissa parlamenteissa, ja 
ne herättävät laajaa julkista keskustelua.

Määritelmiä koskevasta luvusta puhuttaessa ei pidä unohtaa tarvetta määritellä paremmin se, 
mitä ulkomaisella sijoittajalla tarkoitetaan. Useat jäsenvaltiot ovat valinneet käyttöön laajat 
määritelmät, joiden mukaan yrityksen kansallisuus voidaan määrittää pelkän postiosoitteen 
perusteella. Tällä käytännöllä on ollut erittäin haitallisia vaikutuksia, sillä se on antanut 
tietyille yrityksille mahdollisuuden kiertää oman maansa kansallisia oikeudellisia 
mekanismeja: ne ovat käyttäneet ulkomaisia tytäryrityksiään tai sijoittajiaan ja voineet näin 
nostaa kanteen omaa maataan vastaan kolmannen maan tekemän kahdenvälisen 
sijoitussopimuksen perusteella. Sijoittajat ovat myös käyttäneet tätä tekniikkaa ja valinneet 
kanteen nostamisen kannalta edullisimman kahdenvälisen sijoitussopimuksen. On selvää, että 
tällaiset käytännöt on estettävä.

2) Sijoittajansuoja
Sijoittajansuoja on edelleen sijoitussopimusten tärkein näkökohta. Tiedonantoa koskevissa 
päätelmissään neuvosto korostaa, että uusi unionin kehys ei saa vaikuttaa kielteisesti 
sijoittajansuojaan ja sijoittajien nykyisiin takeisiin. Koska tietyt eurooppalaiset kahdenväliset 
sijoitussopimukset antavat sijoittajille potentiaalisesti parhaan suojan maailmassa 
(lausekkeiden yleinen sanamuoto jättää tuomioistuimille paljon tulkinnanvaraa), on 
perusteltua pohtia, onko tällainen kriteeri tavoittelemisen arvoinen vai muodostaako se 
päinvastoin esteen, jonka vuoksi komission on mahdotonta laatia jäsenvaltioiden hyväksymää 
unionin politiikkaa.
Tarve määrittää "parhaat käytännöt", joka mainitaan myös neuvoston päätelmissä, vaikuttaa 
olevan kaikkein järkevin mutta ennen kaikkea tehokkain vaihtoehto, sillä näin voidaan 
kehittää tulevalle unionin sijoituspolitiikalle omat periaatteet ja oma strategia. 

Unionin tulevan politiikan tärkeänä osa-alueena on sijoitusten vapauttaminen. Nykyisin 
suurimmassa osassa eurooppalaisista kahdenvälisistä sijoitussopimuksista vahvistetaan
sijoittajansuojaa koskevat säännöt eli säännöt sijoitusten jälkeistä aikaa varten mutta ei 
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sääntöjä sijoituksia edeltävää aikaa varten, toisin sanoen niissä ei määrätä pääsystä 
kolmansien maiden markkinoille. Komissio neuvottelee jo tietyistä sijoitusten vapauttamista 
koskevista näkökohdista esimerkiksi palvelujen alalla, mutta Lissabonin sopimuksessa 
annettu uusi toimivalta lisää yleisesti tämän osa-alueen merkitystä.

Komissio erottaa toisistaan sijoitusten suojaamiseen käytettävät suhteelliset takuumenettelyt 
(syrjimättömyys) ja absoluuttiset takuumenettelyt (tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
kohtelu, korvaus pakkolunastuksen varalta). Syrjimättömyyden periaatteista puhuttaessa on 
tärkeää mainita, että toimivallan siirto unionin tasolle antaa mahdollisuuden parantaa toisaalta 
markkinoille p ä ä s y ä  ja toisaalta markkinoiden suojaamista koskevien sääntöjen 
johdonmukaisuutta. Lisäksi sijoituksia koskeva laajempi toimivalta antaisi EU:lle enemmän 
painoarvoa monenvälisissä keskusteluissa sijoitusten globaalista hallinnasta.
Pohdittaessa markkinoille pääsyä on pidettävä mielessä, että tietyt alat on jätettävä 
soveltamisalan ulkopuolelle, sekä taattava, että aina kun unionin markkinoita avataan edelleen 
etenkin julkisten hankintojen alalla, ehdoksi on asetettava tärkeimpien kauppakumppanien 
markkinoiden vastavuoroinen avaaminen.

3) Julkisen alueen suoja
Julkisten toimien alueen suojaaminen on avainasemassa määritettäessä EU:n tulevaa 
sijoituspolitiikkaa.

Uusien maiden nouseminen paikallisiksi valtatekijöiksi tai maailmanvalloiksi, joilla on 
valmiudet laajaan sijoitustoimintaan, muuttaa perinteistä näkemystä, jonka mukaan 
teollisuusmaat ovat ainoita sijoittajia. Kansainvälisen kilpailun lisääntyessä esteiden 
hallitsematon poistaminen saattaa heikentää julkisen vallan toimintamahdollisuuksien 
oikeutettua suojaa. Se että sijoitukset parantavat isäntämaiden kilpailukykyä, tunnustetaan 
kyllä yleisesti, mutta tietyt sijoittajat ovat toimillaan rajoittaneet huomattavasti näiden maiden 
mahdollisuuksia julkisiin toimiin. 
Viime vuosien toinen merkittävä muutos onkin niiden tapausten moninkertaistuminen, joissa 
jokin valtio on saanut uuden lain säätämisen vuoksi tuomion epäsuorasta pakkolunastuksesta. 
Lukuisista esimerkeistä voisi mainita Argentiinan, jota kolme yritystä syytti veden 
kuluttajahintojen jäädyttämisestä vuoden 2001 talouskriisin jälkeen. Sijoituksia koskevien 
riitojen kansainvälisen ratkaisukeskuksen (ICSID) heinäkuussa 2010 tekemässä päätöksessä 
todettiin, että Argentiinan hallitus oli rikkonut "tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun" 
periaatetta. Argentiinan hallitus vetosi "pakkotilaan", mutta tuomioistuin ei hyväksynyt tätä 
argumenttia. 
On todettava, että Yhdysvallat ja Kanada, jotka kärsivät ensimmäisten joukossa NAFTAn 
sijoitussopimuksen liian epämääräisten sanamuotojen seurauksista, ovat mukauttaneet 
kahdenvälisen sijoitussopimuksen malliaan rajoittaakseen tuomioistuinten 
tulkintamahdollisuuksia ja taatakseen paremman suojan julkisten toimien alueelleen. 
Sen lisäksi, että kaikkiin tuleviin sopimuksiin lisätään erityislauseke, jossa vahvistetaan EU:n 
ja jäsenvaltioiden sääntelyoikeus muun muassa ympäristönsuojelun sekä työntekijöiden, 
kuluttajien tai kulttuurin moninaisuuden suojan alalla, EU:n on myös otettava nämä 
näkökohdat huomioon laatiessaan erilaisia suojelunormeja, niin että valtioilla on tarvittavat 
takeet oikeudestaan säännellä ja säätää lakeja. Eri normit olisi määriteltävä seuraavasti:

– syrjimättömyys (kansallinen kohtelu, suosituimmuuskohtelu sekä tasapuolinen ja 
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oikeudenmukainen kohtelu): tähän normiin pitää sisältyä muun muassa ulkomaisten ja 
kansallisten sijoittajien vertailuperusta siten, että siinä mainitaan tarve toimia "samanlaisissa 
olosuhteissa" 
– pakkolunastus: pakkolunastusta koskevien määräysten keskiössä on oltava selvä ja 
oikeudenmukainen tasapaino eri julkisten ja yksityisten etujen välillä
– yleiset määräykset (englanniksi "umbrella clause"): tämä normi mahdollistaa sen, että 
kahdenvälisen sijoitussopimuksen soveltamisalaan sisällytetään kaikki sijoittajan ja 
kahdenvälisen sijoitussopimuksen allekirjoittaneen valtion väliset yksityisoikeudelliset 
sopimukset, mikä mahdollistaa turvautumisen kansainväliseen välitysmenettelyyn, mikäli 
yksityisoikeudellista sopimusta rikotaan. Tällaisten lausekkeiden sisällyttäminen unionin 
tuleviin sijoitussopimuksiin on suljettava pois.

Sijoitusten vapauttamiseen liittyen on laadittava luettelo aloista, jotka eivät kuulu tulevien 
sopimusten piiriin. Esimerkiksi kansallisen puolustuksen kannalta strategisesti tärkeät alat ja 
herkät alat, kuten kulttuuri tai julkiset palvelut, on ehdottomasti jätettävä tulevien sopimusten 
soveltamisalan ulkopuolelle. Unionin on myös kuunneltava kehitysyhteistyökumppaniensa 
huolia, eikä sen pidä vaatia laajempaa vapauttamista, jos maa pitää kehityksensä kannalta 
välttämättömänä suojata tiettyjä aloja, etenkin julkisia palveluja.

4) Sosiaalisten ja ympäristönsuojelua koskevien normien sisällyttäminen politiikkaan
Tarvittavan sijoittajansuojan lisäksi tulevassa EU:n politiikassa on edistettävä kestäviä 
sijoitu k s i a ,  jotka ovat ympäristöystävällisiä (tämä on erityisen tärkeä aihe 
kaivannaistoiminnassa) ja edistävät laadukkaita työoloja sijoitusten kohteena olevissa 
yrityksissä. OECD:n ohjeiden äskettäinen uudistus, jolla pyritään edistämään kansainvälisten 
yritysten vastuullista käyttäytymistä, on yksi selvimmistä merkeistä tästä maailmanlaajuisesta 
kehityksestä, jota EU:n on kannustettava.
Kaikkiin sijoitussopimuksiin on siten liitettävä sosiaali- ja ympäristönormit. On erotettava 
toisistaan tapaukset, joissa EU neuvottelee sijoituksia koskevasta luvusta 
vapaakauppasopimuksesta käytävien yleisempien neuvottelujen yhteydessä, ja neuvottelut, 
joissa on kyseessä erillinen sijoitussopimus.
Ensiksi mainitussa tapauksessa on palautettava mieleen parlamentin pyyntö, että kaikkiin 
EU:n allekirjoittamiin vapaakauppasopimuksiin lisätään yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskeva lauseke. Siinä on määrättävä avoimuus- ja valvontavelvoitteesta sekä määräysten 
noudattamatta jättämisen uhrien mahdollisuudesta nostaa kanne tuomioistuimessa. 
Ympäristönsuojeluun liittyen unionin politiikalla on suojeltava biologista monimuotoisuutta 
sekä edistettävä teknologian siirtoa ja infrastruktuurien ja valmiuksien parantamista.
Erillään vapaakauppasopimuksesta neuvoteltaviin sijoitussopimuksiin on ilman muuta 
sisällytettävä tällaiset sosiaali- ja ympäristönormit, mutta niistä on myös tehtävä sitovat, jotta 
varmistetaan niiden tosiasiallinen soveltaminen. Useissa nykyisissä kahdenvälisissä 
sijoitussopimuksissa käytetään jo lauseketta, jossa kielletään sosiaali- tai
ympäristölainsäädännön heikentäminen sijoittajien houkuttelemiseksi. Tämä on lupaava alku, 
mutta EU:n on mentävä vielä pidemmälle.
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5) Riitojenratkaisumekanismi ja EU:n kansainvälinen vastuu

Nykyistä riitojenratkaisujärjestelmää, joka toimii useimmiten ICSID:n tai UNCITRALin 
sääntöjen mukaan, on muutettava perusteellisesti niin, että siihen lisätään useita olennaisia 
osa-alueita, kuten tarve suurempaan avoimuuteen tuomioistuinten käsittelemistä asioista ja 
tuomioiden sisällöstä, osapuolten mahdollisuus muutoksenhakuun, velvoite käyttää tietyin 
ehdoin kaikki paikalliset oikeuskeinot, ennen kuin voi turvautua kansainväliseen 
välitysmenettelyyn, mahdollisuus turvautua amicus curiae -lausumiin ja velvoite valita 
välitysmenettelyä varten vain yksi oikeuspaikka asianosaiselle edullisimman oikeuspaikan 
etsimisen ("forum shopping") välttämiseksi.
Tiedonannossa mainitaan myös mahdollisuus nostaa valtioiden välisiä kanteita. Unionin 
politiikan on oltava kunnianhimoisempaa: myös ammattijärjestöille tai kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille on annettava mahdollisuus viedä asia oikeuteen vaikkapa vain sen tarkistamiseksi, 
noudattavatko osapuolet sosiaali- ja ympäristöalan sitoumuksiaan.
Yhtenä kysymyksenä on myös EU:n kansainvälinen vastuu ja se, mitä seuraa siitä, että 
sijoituspolitiikkojen hallinnointi kuuluu nyt unionille. EU:n liittyminen ICSID-sopimukseen 
olisikin välttämätöntä mutta nykyisin mahdotonta, sillä kaikki jäsenvaltiot eivät ole liittyneet 
siihen. Tärkeä kysymys on myös taloudellinen vastuu: Kuka kantaa taloudelliset seuraukset, 
jos nimenomaan EU saa tuomion? Maksetaanko sakko unionin talousarviosta vai sen 
jäsenvaltion talousarviosta, joka on antanut tuomion kohteena olevan säädöksen? 

6) Kumppanien valitseminen ja Euroopan parlamentin toimivalta

Komissio on listannut maat, joiden kanssa pitäisi ensimmäisenä neuvotella 
sijoitussopimuksista: Kanada, Kiina, Intia, Mercosur, Venäjä ja Singapore. Nämä valinnat 
vastaavat EU:n kahta strategista etua:  neuvotellaan maiden kanssa, joiden 
markkinapotentiaali on merkittävä mutta jossa ulkomaisia sijoituksia on suojattava paremmin.
Komissio on myös ilmoittanut, ettei se halua laatia mallisopimusta, jota sovelletaan samalla 
tavoin kaikkiin kauppakumppaneihin. On toki perusteltua mukauttaa sopimusta kunkin 
kumppanin omaan tilanteeseen, mutta tämä ei missään tapauksessa saa johtaa siihen, että 
edellä olevissa luvuissa mainituista olennaisista osa-alueista voidaan valita parhaat päältä.
Esittelijä pitää ensisijaisen tärkeänä sitä, että parlamentin kanta sijoituspolitiikan 
tulevaisuuteen tulee kuulluksi ja huomioon otetuksi komissiossa ja neuvostossa, ennen kuin 
ensimmäisten kumppanien eli Kanadan, Intian ja Singaporen kanssa aloitetaan neuvottelut 
sijoituksia koskevasta luvusta. Tämä merkitsee sitä, että komissio ei tee neuvostolle ehdotusta 
neuvotteluvaltuutukseksi, ennen kuin parlamentti on antanut päätöslauselmansa. Parlamentti 
aikoo samaan aikaan pitää tinkimättä kiinni Lissabonin sopimuksen sekä komission ja 
parlamentin puitesopimuksen myötä saamistaan uusista toimivaltuuksista ja edellyttää, että 
neuvotteluvaltuutukset toimitetaan sille hyvissä ajoin, jotta se voi esittää kantansa, ja että 
komissio ja neuvosto ottavat sen kannan asianmukaisesti huomioon.


