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Bevezetés:
Az EUMSz. 206. és 207. cikke a külföldi közvetlen befektetést az EU kizárólagos hatáskörei 
közé sorolja. Ez a jelentős következményekkel járó változás kettős kihívást jelent, egyrészt a 
tagállamok által már megkötött több mint 1200 kétoldalú befektetési megállapodás kezelése, 
másrészt pedig a befektetők és az újonnan felvett államok elvárásainak egyaránt megfelelő 
jövőbeli európai beruházási politika meghatározása szempontjából.

Ennek a közös kereskedelempolitikába illeszkedő új politikának a meghatározásához 
mindenekelőtt elemezni kell a mostanáig folytatott beruházási politikákat. 

1959 óta közel 3000 kétoldalú befektetési megállapodást írtak alá. Mivel e megállapodások 
az esetek többségében fejlett országok és fejlődő országok között jöttek létre azzal a céllal, 
hogy jogi és pénzügyi védelmet biztosítsanak a fejlett országok befektetői számára, ezért 
három prioritásra épülnek: a megkülönböztetés-mentességre (a befektetés előtt és/vagy után), 
a befektetők és befektetéseik védelmére, és egy olyan jogi mechanizmusra, amellyel 
biztosítható ezen elvek betartása, mivel a vállalkozások számára új lehetőség nyílik arra, hogy 
nemzetközi jogi fórumokon panaszt tehessenek a kormányok ellen.
Ugyanakkor az 1990-es években megjelent első panaszok több problematikus területre 
világítottak rá, többek között a magánérdekek és a közhatalom szabályozó feladata közötti 
összeférhetetlenség kockázatára. 

A sokoldalú vagy többoldalú befektetési megállapodásokra vonatkozó tárgyalások az 
OECD szintjén kudarcot vallottak; a nemzetközi befektetési megállapodásról folytatott 
eszmecserék 1998-ban az állami beavatkozási tér megőrzésének kérdéséhez vezettek, amelyet 
az a veszély fenyegetett, hogy többé nem érvényesülhet a magánérdekektől függetlenül. Ezt 
követően a 2004-ben a WTO-ban újra megnyitott tárgyalások szintén félbe szakadtak a 
fejlődő országok ellenállása miatt. E történeti körülményt kell az EU-nak a jövőbeli 
politikájáról folytatott gondolkodás középpontjába helyeznie. Ennek teljes mértékben 
illeszkednie kell a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fejlődéshez pozitívan 
hozzájáruló minőségi befektetések keresését célzó általános törekvéshez. E komoly kihívással 
szemben a tagállamoknak és a Bizottságnak meg kell állapodniuk a feladatok megosztásáról, 
hogy egy közös és egységes politika keretében közösen tudjanak előrelépni. Az EP 
meghatározó szerepet kíván játszani ebben, és e munkadokumentum egy olyan gondolkodási 
folyamat alapjait kívánja lefektetni, amelynek eredményeképp az EP állásfoglalást fogadhat el 
az EU jövőbeli beruházási politikájáról. 

1) Fogalommeghatározások és hatály
Az új európai hatáskörről folytatott viták rövid időn belül az annak hatályával kapcsolatos 
kérdésre irányultak. Ezzel kapcsolatban több megfontolást kell megkülönböztetni:

- Az EUMSz. 206. és 207. cikke csupán a külföldi közvetlen befektetéseket sorolja az 
EU kizárólagos hatáskörébe tartozó közös kereskedelempolitika hatálya alá. Az 
Európai Bíróság ítéleteiben megfogalmazott meghatározás pedig három 
követelményre épül: olyan hosszú távú befektetések, amelyekkel egy vállalkozásnak 
legalább a 10%-a megszerezhető, és amelyekhez vállalatirányítás is társul. E 
meghatározás egyébként egybecseng az IMF és az OECD által kialakított 
meghatározásokkal Többek között ellenzi a portfolióbefektetéseket, a vállalkozások 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba vagy a szellemi tulajdonjogokba történő 
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befektetéseket.

A Bizottság a maga részéről a belső piaci szabályokra alapozva igazolja a Lisszaboni 
Szerződés előtti, a portfolióbefektetések tárgyalására vonatkozó hatáskört. 

Annak ellenére, hogy a Bizottság és a tagállamok kinyilvánították szándékukat a befektetések 
széles skáláját felölelő tárgyalásokra, felmerül a kérdés, hogy vajon indokolt-e ugyanolyan 
magas fokú védelmet biztosítani az összes befektetési típusnak. Az EU szigorú 
jogszabályokat készül elfogadni az Európában található „hedge fund-ok”, vagyis a fedezeti 
alapok kereteiről; ezeket a jogszabályokat tekintheti-e a külső befektető a tőzsdei befektetéseit 
fékező tényezőnek, vagy jelenthetik-e a közvetett kisajátítás egy formáját, amely miatt e külső 
befektető az EU-t nemzetközi bíráskodó szerv előtt megtámadhatja? 

Továbbá, még ha a hatáskör meg is oszlik a tagállamok és a Bizottság között, a tagállamok 
megbízhatják a Bizottságot, hogy az összes kérdésről ez utóbbi tárgyaljon. Ezen a ponton is 
két egymással ellentétes nézőpont kerülhet szembe egymással attól függően, hogy úgy 
gondolják, hogy ez erősíti a Bizottságot a nemzetközi tárgyalásokon, vagy éppen ellenkezőleg 
úgy vélik, hogy ez a befektetések területén túl nagy európai koncessziók veszélyével járna, 
tudva azt, hogy az EU már eddig is rendkívül nyitott gazdasága kevés más mozgatórugót 
nyújt a nemzetközi tárgyalások során. Ha vegyes megállapodások születnek, azokat az összes 
nemzeti parlamentnek is ratifikálnia kell, és kiterjedt nyilvános vitát gerjesztenek.

Végül pedig a meghatározások kapcsán nem szabad elfeledkezni arról, hogy a külföldi 
befektetői minőség pontosabb meghatározására is szükség van. Több tagállam a szélesebb 
értelmű meghatározást választotta, amely szerint mindössze a levelezési cím is elegendő egy 
vállalkozás honosságának a meghatározásához. E gyakorlat káros következményekkel járt, 
mivel egyes vállalkozások számára lehetővé tette, hogy megkerüljék a saját országuk nemzeti 
jogi mechanizmusait: leányvállalataikat vagy külföldi befektetőiket felhasználva panaszt 
emelhettek saját országuk ellen egy harmadik országgal megkötött kétoldalú befektetési 
megállapodáson keresztül. A befektetők ugyanezt a technikát használták ahhoz is, hogy a 
panaszemelés szempontjából legelőnyösebb kétoldalú befektetési megállapodásokat 
válasszák. Egyértelmű, hogy az ilyen gyakorlatokat kerülni kell.

2) A befektetők védelme
A befektetők védelme továbbra is a befektetési megállapodások első prioritása. A 
közleményről készült következtetéseiben a Tanács hangsúlyozza, hogy az új európai keret 
nem érintheti kedvezőtlenül a befektetők védelmét és az általuk jelenleg élvezett garanciákat. 
Annak tudatában, hogy egyes európai kétoldalú befektetési megállapodások potenciálisan 
azok közé a megállapodások közé tartoznak, melyek a világon a legnagyobb védelmet 
biztosítják a befektetők számára (az általános megfogalmazású záradékok a bírók számára 
nagy értelmezési szabadságot hagynak), jogosan merül fel az a kérdés, hogy egy ilyen 
követelmény elérhető célkitűzés-e, vagy éppen ellenkezőleg, gátló tényező, amely a Bizottság 
számára lehetetlenné teszi egy olyan európai politika kidolgozását, amelyet a tagállamok is 
elfogadnak.
A Tanács e következtetései a „bevált gyakorlatok” kialakításának szükségességéről szintén 
említést tesznek, ami úgy tűnik, hogy nem csupán ésszerűbb lehetőség, hanem hatékonyabb 
is, mert lehetővé teszi a jövőbeli európai beruházási politika saját logikájának és 
stratégiájának a kialakítását. 
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A befektetések liberalizálása a jövőbeli európai politika egyik fontos eleme lesz. Jelenleg a 
kétoldalú befektetési megállapodások többsége védőszabályokat határoz meg, vagyis a 
befektetés utáni időszakra vonatkozóan, nem pedig a befektetést megelőző időszakra, azaz a 
harmadik országok piacra való bejutására vonatkozóan. A Bizottság már tárgyal a 
befektetések liberalizálásának egyes fejezeteiről, többek között a szolgáltatások területén, de e 
vetületet átfogóan erősíteni fogják a Lisszaboni Szerződéssel rá ruházott új hatáskörök.

A Bizottság viszonylagos védelmi garanciákat (megkülönböztetés-mentesség) és abszolút 
védelmi garanciákat (igazságos és méltányos bánásmód, kisajátítás esetén kártalanítás) 
különböztet meg. A megkülönböztetés-mentesség elveivel kapcsolatban megjegyzendő, hogy 
azzal, hogy a hatáskört európai szintre helyezték át, nagyobb egységesség érhető el az 
egyrészről a letelepedésre és a piacra történő bejutásra vonatkozó, másrészről az annak 
védelmére vonatkozó szabályok között. A befektetésekre vonatkozó átfogóbb hatáskör 
várhatóan lehetővé teszi majd az EU számára, hogy növelje súlyát a befektetések átfogó 
irányításáról folytatott többoldalú tárgyalásokon.

A piacra jutásra vonatkozó gondolkodási folyamatban azt is fontos garantálni – szem előtt 
tartva, hogy egyes ágazatokat szükségszerűen ki kell zárni –, hogy az európai piac minden 
további nyitása, elsősorban a közbeszerzések terén, a fő kereskedelmi partnerei részéről 
történő kölcsönös nyitás feltételéhez legyen kötve.

3) Az állami tér védelme
Az állami beavatkozási tér védelmének kérdése döntő fontosságú lesz az EU jövőbeli 
beruházási politikájának meghatározásában.
Az, hogy jelentős befektetési kapacitással rendelkező, új országok bukkannak fel helyi vagy 
világszintű hatalmakként, megváltoztatja azt a klasszikus nézetet, miszerint kizárólag a fejlett 
országok voltak a befektetők. A fokozott nemzetközi versenyhelyzetben a korlátok 
ellenőrizetlen felszámolása káros lehet az állami beavatkozási képesség jogszerű védelmére 
nézve. Ily módon általánosan elismert tény, hogy a befektetések javítják a befogadó országok 
versenyképességét, és hogy egyes befektetők fellépései egyes országokban jelentősen 
befolyásolni tudták az állami beavatkozási képességet. 

Ez jelenti az utóbbi évek második nagy változását, vagyis azon esetek megsokszorozódása, 
amikor egy új jogszabály elfogadása azt eredményezte, hogy az államot közvetett kisajátítás 
miatt elítélték. E helyen több példát érdemes megemlíteni, elsősorban Argentínáét, mely 
országot három vállalat is azzal vádolta, hogy a 2001-es gazdasági válság után a fogyasztók 
által fizetett vízdíjakat befagyasztotta. 2010. júliusban az ICSID egy határozata kimondta, 
hogy az argentín kormány megsértette az „igazságos és egyenlő bánásmód” elvét. Az argentín 
kormány „szükségállapotra” vonatkozó érvelését a bíróság nem fogadta el. 
Megjegyzendő, hogy az Egyesült Államok és Kanada – melyek az első között szenvedték el 
annak a következményeit, hogy a NAFTA befektetési megállapodás túl általános 
megfogalmazásokat tartalmaz – kiigazította a kétoldalú befektetési megállapodási modelljét, 
hogy korlátozza a bírók értelmezési hatáskörét, és biztosítsa az állami beavatkozási 
mozgástere fokozottabb védelmét.  

Azon túl, hogy az összes jövőbeli megállapodásba olyan speciális záradékot vesz fel, amely
meghatározza az EU és a tagállamok jogát többek között a környezet, a munkavállalók, a 
fogyasztók vagy a kulturális sokféleség védelme szabályozására, az EU-nak ugyanezen 
szempontokat be kell építenie a különböző védelmi normák kidolgozásába oly módon, hogy 
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az államok rendelkezzenek a szükséges garanciákkal a szabályozási és jogalkotási joguk 
tekintetében. A különböző normákat az alábbi módon kellene meghatározni:

- megkülönböztetés-mentesség (nemzeti bánásmód, a legnagyobb kedvezményt élvező 
nemzet, valamint igazságos és méltányos bánásmód): e normának mindenekelőtt tartalmaznia 
kell egy összehasonlítási alapot a külföldi és a nemzeti befektetőkre vonatkozóan, 
meghatározva azt, hogy „hasonló feltételek” mellett kell működni. 

- kisajátítás: a kisajátításról szóló rendelkezések középpontjában a különböző közérdekek és 
magánérdekek közötti világos és igazságos egyensúlynak kell állnia.

- általános alkalmazású rendelkezések (angolul: „umbrella clause”): ez a norma lehetővé teszi, 
hogy a kétoldalú befektetési megállapodások alkalmazási körébe beillesszék az összes olyan 
magánjogi szerződést, amely egy befektető és a kétoldalú befektetési megállapodást aláíró 
állam között jött létre, ily módon lehetővé téve a nemzetközi bíráskodás igénybe vételét az 
említett szerződés megsértése esetén. Az ilyen záradékoknak a jövőbeli európai befektetési 
megállapodásokba történő beillesztését ki kell zárni.

Végül pedig a befektetések liberalizálását ki kell egészíteni azon ágazatok felsorolásával, 
amelyekre nem vonatkoznak a jövőbeli megállapodások. Például a nemzetvédelem 
szempontjából stratégiailag fontos ágazatokat és az érzékeny ágazatokat, úgymint a kultúrát 
vagy a közszolgáltatásokat mindenképpen ki kell zárni a jövőbeli megállapodások 
alkalmazási köréből. Európának meg kellene hallgatnia a fejlődő partnerországok 
aggodalmait is, és nem kellene további liberalizációt kérnie, amikor az ország a fejlődéséhez 
szükségesnek ítéli egyes ágazatok védelmét, különösen a közszolgáltatások területén.

4) A társadalmi és környezetvédelmi normák beillesztése
A beruházók szükséges védelmén túl az EU jövőbeli politikájának elő kell segítenie a 
fenntartható, környezetbarát (a kitermelő iparágakban különösen fontos kérdés) 
beruházásokat, valamint támogatnia kell a minőségi munkakörülményeket a beruházásokkal 
érintett vállalkozásoknál. Az OECD irányvonalainak legújabb reformja, amely a nemzetközi 
vállalatok felelős magatartásának előmozdítására irányul, az egyik legnyilvánvalóbb jele 
ennek az átfogó változásnak, amelyet az EU-nak ösztönöznie kell.
Tehát minden befektetési megállapodást egy sor társadalmi és környezetvédelmi normának 
kellene kísérnie. Különbséget kell tenni aszerint, hogy az EU a beruházásokról szóló 
fejezetről egy szabadkereskedelmi megállapodás átfogóbb tárgyalásai keretében tárgyal-e, 
vagy hogy a tárgyalások egy független befektetési megállapodásra vonatkoznak-e.
Az első esetben emlékeztetni kell az EP azon kérésére, mely szerint a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásáról vegyenek fel záradékot az EU által aláírt összes szabadkereskedelmi 
megállapodásba. Ennek tartalmaznia kell az átláthatóságra és a nyomon követésre vonatkozó 
követelményt, valamint a bíró igénybevételének lehetőségét azok számára, akik e 
rendelkezések be nem tartása miatt kárt szenvedtek el. A környezetvédelem terén az európai 
politikának védenie kellene a biodiverzitást, támogatnia kellene a technológiaátadást, az 
infrastruktúrák javítását és a kapacitásfejlesztést.

A szabadkereskedelmi megállapodástól függetlenül tárgyalt befektetési megállapodások 
esetén az ilyen jellegű társadalmi és környezetvédelmi normákat automatikusan be kell 
illeszteni és kötelezővé kell tenni a tényleges alkalmazásuk biztosítása érdekében. A jelenlegi 
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kétoldalú befektetési megállapodások közül több is tiltja azt, hogy a beruházások 
becsalogatása érdekében gyengítsék a társadalmi és környezetvédelmi jogszabályokat. Itt 
biztató kezdetről van szó, az EU-nak azonban messzebbre kell mennie.

5) A vitarendezési mechanizmus és az EU nemzetközi felelőssége

A jogviták rendezésének jelenlegi rendszerét, amely leggyakrabban az ICSID vagy a 
CNUDCI szabályai szerint működik, mélyrehatóan meg kell változtatni, hogy több olyan 
alapvető elemet is magában foglaljon, mint az ítélettel eldöntött esetek és az ítéletek tartalma 
nagyobb átláthatóságának követelménye; fellebbezési lehetőség biztosítása a felek számára; a 
helyi jogorvoslati lehetőségek kimerítése bizonyos feltételek mellett, mielőtt nemzetközi 
bíráskodást lehetne igénybe venni; „amicus curiae levelek” igénybevételének lehetősége; és 
végül egyetlen bíráskodási hely kötelező kiválasztása a „forum shopping” elkerülésére.

Másfelől a közlemény említést tesz az állam-állam panaszok benyújtásának lehetőségéről. Az 
európai politikának ambiciózusabbnak kell lennie, és azt is lehetővé kell tennie, hogy a 
szakszervezetek vagy a civil társadalmi szervezetek a bíróságokhoz forduljanak, mert egyedül 
ezek a szervezetek tudják ellenőrizni azt, hogy a felek betartják-e a társadalmi és 
környezetvédelmi vállalásaikat.
Egy másik terület az EU nemzetközi felelősségvállalása, valamint az ezentúl közösségi 
irányítás alatt álló beruházási politikák következményei. Az EU-nak valójában csatlakoznia 
kellene az ICSID-hez, ez azonban jelenleg nem lehetséges, mert az ICSID-hez nem 
csatlakozott az összes tagállam. Másik fontos terület a pénzügyi felelősségvállalás: ha az EU-t 
egy ítélettel elmarasztalják, ki viseli majd a pénzügyi következményeket? A pénzbüntetés 
összegét az európai költségvetésre terhelik, vagy annak a tagállamnak a költségvetésére, 
amely az elítélt jogi aktust elfogadta? 

6) A partnerek kiválasztása és az EP hatáskörei

A Bizottság felsorolta azokat az országokat, amelyeknek kiemelt partnereknek kell lenniük az 
első befektetési megállapodások tárgyalásánál: Kanada, Kína, India, Mercosur-országok, 
Oroszország és Szingapúr. E választások az EU két stratégiai érdekének felelnek meg: 
tárgyalások azokkal az országokkal, amelyek piaci potenciálja jelentős, de ahol a külföldi 
beruházások nagyobb védelmet érdemelnek.
A Bizottság továbbá jelezte, hogy nem kíván olyan mintamodellt létrehozni, amit az összes 
kereskedelmi partnerre egyformán kellene alkalmazni. Bár ezt a logikát igazolja az, hogy az 
egyes partnerek helyzetéhez kell igazodni, a Bizottságnak semmi esetre sem szabad lehetővé 
tennie, hogy az előző fejezetekben részletesen ismertetett alapvető elemekből tetszés szerint 
válogatni lehessen.

Végezetül az előadó prioritásnak tekinti azt, hogy az EP-nek a jövőbeli beruházási politikára 
vonatkozó állásfoglalását a Bizottság és a Tanács még az előtt meghallgassa és figyelembe 
vegye, hogy elkezdik a befektetésekről szóló fejezet tárgyalását az első partnerekkel, azaz 
Kanadával, Indiával és Szingapúrral. Ez azt is maga után vonja, hogy a Bizottság addig nem 
terjeszti a Tanács elé a tárgyalási mandátum tervezetét, amíg az EP el nem fogadta az 
állásfoglalását. Ezzel egyidejűleg az EP teljes mértékben tiszteletben kívánja tartatni a 
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Lisszaboni Szerződésben, valamint a Bizottság és az EP közötti keretmegállapodásban 
meghatározott új előjogait annak érdekében, hogy a tárgyalási mandátumokat kellő időben 
megkapja ahhoz, hogy kifejthesse állásfoglalását, és hogy azt a Bizottság és a Tanács 
megfelelően figyelembe vegye.


