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Įžanga
Pagal SESV 206 ir 207 straipsnius tiesioginės užsienio investicijos (TUI) priskiriamos 
išimtinei ES kompetencijai. Toks padėties pokytis daro didelę įtaką dviem veiksniams: 
daugiau kaip 1 200 valstybių narių jau sudarytų dvišalių investicijų susitarimų (DIS) 
valdymui ir būsimosios Europos Sąjungos investicijų politikos, atitinkančios investuotojų ir 
valstybių, į kurias ketinama investuoti, lūkesčius, nustatymui.

Nustatant šią ateities politiką, integruotą į bendrą prekybos politiką, pirmiausia reikia 
išnagrinėti iki šiol įgyvendinamą investicijų politiką. 

Dvišaliu lygmeniu nuo 1959 m. pasirašyta apie 3 000 DIS. Sudarant šiuos susitarimus, kurie 
dažniausiai yra išsivysčiusių ir besivystančių šalių susitarimai, kad būtų užtikrintas 
išsivysčiusių šalių investuotojų teisinis ir finansinis saugumas, daugiausia dėmesio skiriama 
trims prioritetams: nediskriminavimui (prieš investuojant ir po investavimo), investuotojų ir 
jų investicijų apsaugai ir esamam teisiniam mechanizmui, padedančiam užtikrinti šių principų 
laikymąsi suteikiant įmonėms naują galimybę apskųsti vyriausybes tarptautinėms teisės 
institucijoms.
Bet dešimtajame XX a. dešimtmetyje pateikus pirmuosius skundus pastebėti keli probleminiai 
aspektai, būtent tai, kad gali kilti konfliktas, susijęs su privačiais interesais ir valdžios 
institucijos atliekama reguliavimo misija. 

Daugiašaliu lygmeniu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO) 
vykusios derybos dėl investicijų žlugo, nes 1998 m. vykstant diskusijoms dėl Tarptautinio 
investicijų susitarimo (TIS) susidurta su valdžios institucijų veiksmų erdvės išsaugojimo 
klausimu – kyla pavojus, kad jos nebegalės nepriklausyti nuo privačių interesų. Vėliau 
2004 m. pradėtos derybos Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) irgi buvo nutrauktos 
pasipriešinus besivystančioms šalims. Šios istorinės aplinkybės turi tapti pagrindine 
būsimosios ES politikos svarstymų šerdimi. Ši politika turi visiškai atspindėti bendrąją 
tendenciją ieškoti kokybiškų investicijų, darančių teigiamą poveikį pažangai ekonomikos, 
socialinėje ir aplinkos srityse. Susidūrusios su šiuo dideliu iššūkiu, valstybės narės ir Komisija 
turės susitarti dėl uždavinių paskirstymo, kuris padėtų drauge žengti į priekį kuriant darnią 
bendrą politiką. Todėl EP ketina atlikti esminį vaidmenį, ir šis darbo dokumentas skirtas 
padėti pagrindus svarstymui, kuris turi paskatinti EP priimti rezoliuciją dėl ES investicijų 
politikos ateities. 

1) Apibrėžtys ir taikymo sritis
Diskusijos dėl naujosios Europos kompetencijos greitai buvo sutelktos į jos taikymo sritį. 
Šiuo klausimu reikia pateikti kelias pastabas:

– SESV 206 ir 207 straipsniuose apie tiesiogines užsienio investicijas kalbama tik 
priskiriant jas bendros prekybos politikos sričiai, kuri priklauso išimtinei ES 
kompetencijai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimuose jos apibrėžiamos 
remiantis trimis kriterijais: tai ilgalaikės investicijos, kai įsigyjama ne mažiau kaip 
10 proc. įmonės kapitalo ir kontroliuojama jos vadyba. Be to, ši apibrėžtis dera su 
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir ESBO parengtomis apibrėžtimis. Ji konkrečiai 
nukreipta prieš portfelines investicijas, įmonės kreditinius vertybinius popierius arba 
intelektinės nuosavybės teises.
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– Komisija savo ruožtu remiasi vidaus rinkos taisyklėmis, siekdama pagrįsti anksčiau 
Lisabonos sutartyje nustatytą kompetenciją derėtis dėl portfelinių investicijų. 

Nors Komisija ir valstybės narės skelbiasi norinčios derėtis dėl plataus spektro investicijų, 
reikėtų kelti klausimą, ar pagrįsta visų tipų investicijoms suteikti tokio pat aukšto lygio 
apsaugą. ES kaip tik rengiasi priimti griežtus teisės aktus dėl Europos apribotos rizikos fondų 
(angl. hedge funds) gairių; ar užsienio investuotojai juos turėtų laikyti stabdžiu jų 
atliekamoms biržos investicijoms, o gal šie aktai turėtų būti tiesioginio turto nusavinimo 
forma, dėl kurios jie galėtų apskųsti ES tarptautinio arbitražo teismui? 

Be to, nors valstybės narės ir Komisija dalijasi kompetencija, valstybės narės gali suteikti 
Komisijai įgaliojimą vesti derybas visais klausimais. Čia taip pat gali susidurti du požiūriai –
nuomonė, kad toks įgaliojimas sustiprintų Komisijos pozicijas tarptautinėse derybose, ar kad, 
priešingai, dėl to kiltų pavojus, jog ES padarys per didelių nuolaidų investicijų srityje, žinant, 
kad ES ekonomika jau yra labai atvira ir tarptautinėse derybose galima naudoti nedaug kitų 
svertų. Mišrūs susitarimai taip pat turės būti ratifikuojami visų nacionalinių parlamentų ir 
sukels plačias viešąsias diskusijas.
Galų gale kalbant apie apibrėžtis negalima pamiršti, kad būtina geriau apibūdinti užsienio 
investuotojo statusą. Kelios valstybės narės pasirinko plačias apibrėžtis, pagal kurias norint 
nustatyti įmonės registracijos šalį pakanka paprasčiausio pašto adreso. Tokia praktika turėjo 
žalingų padarinių, nes dėl jos tam tikros įmonės galėjo apeiti savo valstybių teisinius 
mechanizmus: pasinaudodamos savo pavaldžiosiomis bendrovėmis arba investuotojais 
užsienyje, jos galėjo teikti skundus prieš savo šalis, remdamosi trečiųjų valstybių sudarytais 
DIS. Investuotojai irgi naudodavosi šia priemone, savo skundams pagrįsti pasirinkdami jiems 
naudingiausius DIS. Aišku, kad tokios praktikos reikia vengti.

2) Investuotojų apsauga
Investuotojų apsauga lieka pagrindiniu investicijų susitarimų prioritetu. Savo išvadose dėl 
komunikato Taryba pabrėžia, kad naujoji Europos sistema neturi neigiamai paveikti 
investuotojų apsaugos ir šiuo metu jiems teikiamų garantijų. Žinant, kad tam tikri Europos 
valstybių sudaryti DIS yra vieni tų, kuriais geriausiai pasaulyje apsaugomi investuotojai (dėl 
bendros sąlygų formuluotės teisėjams paliekama didelė aiškinimo laisvė), galima teisėtai kelti 
klausimą, ar toks kriterijus yra pasiekiamas tikslas, ar, priešingai – kliūtis, dėl kurios Komisija 
negali parengti valstybėms narėms priimtinos Europos politikos.
Būtinybė nustatyti „geriausią patirtį“, nurodoma ir Tarybos išvadose, regis, yra ne tik 
protingesnis, bet ir veiksmingesnis pasirinkimas, nes leidžia plėtoti specifinę būsimos ES 
investicijų politikos logiką ir strategiją. 

Svarbi būsimos Europos politikos sudedamoji dalis bus investicijų liberalizavimas. Šiandien 
daugumos Europos šalių sudarytuose DIS nustatytos apsaugos taisyklės, taikomos po 
investavimo, o ne prieš investuojant, t. y. prieš patenkant į trečiųjų šalių rinką. Komisija jau 
veda derybas dėl tam tikrų investicijų liberalizavimo priemonių, būtent paslaugų srityje, bet 
jos veiksmus šioje plotmėje iš esmės sustiprins pagal Lisabonos sutartį suteikiami nauji 
įgaliojimai.

Komisija atskiria santykines apsaugos garantijas (nediskriminavimas) ir absoliučias apsaugos 
garantijas (nešališkas ir teisingas režimas, kompensavimas turto nusavinimo atveju). Kalbant 
apie nediskriminavimo principus svarbu pažymėti, kad kompetencijos perkėlimas į ES 



PE452.839v01-00 4/6 DT\839530LT.doc

LT

lygmenį padeda geriau suderinti taisykles, reglamentuojančias investicijų priėmimą ir 
patekimą į rinką, bei rinkos apsaugos taisykles. Be to, ši bendresnė kompetencija investicijų 
srityje turi padėti ES įgyti didesnį svorį daugiašalėse diskusijose dėl bendro investicijų 
valdymo.

Svarstant patekimo į rinką klausimą ir turint omenyje, kad kai kuriuos sektorius būtina 
išskirti, taip pat svarbu užtikrinti, kad bet koks papildomas Europos rinkos atvėrimas, ypač 
viešojo pirkimo srityje, būtų nulemtas pagrindinių jos prekybos partnerių rinkų atvėrimo.

3) Viešosios erdvės apsauga
Kuriant būsimą ES investicijų politiką, svarbiausias bus valdžios institucijų veiklos erdvės 
apsaugos klausimas.

Iškylant naujoms šalims, vietos ar pasaulio mastu turinčioms didelę galią ir didelius 
investavimo pajėgumus, keičiasi klasikinis supratimas, kad investuoti gali tik išsivysčiusios 
šalys. Išaugusios tarptautinės konkurencijos sąlygomis nevaldomas kliūčių naikinimas gali 
pakenkti teisėtai valdžios institucijų įgaliojimų apsaugai. Todėl nors visuotinai pripažinta, kad 
investicijos didina jas priimančių šalių konkurencingumą, tam tikrų investuotojų veiksmai 
galėjo padaryti didelę neigiamą įtaką valdžios institucijų įgaliojimams šiose šalyse. 

Tai antras svarbus pastarųjų metų padėties pokytis: daugėja atvejų, kai priėmus naujus teisės 
aktus valstybė buvo pripažinta kalta dėl netiesioginio turto nusavinimo. Verta priminti kelis 
pavyzdžius, visų pirma Argentinos atvejį, kai trys įmonės kaltino Argentiną vartotojų 
mokamų vandens kainų įšaldymu po 2001 m. ekonomikos krizės. Viename 2010 m. 
liepos mėn. priimtame CIRDI (Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras) sprendime 
nurodoma, kad Argentinos vyriausybė pažeidė „nešališko ir teisingo režimo“ principą. 
Argentinos vyriausybės argumentų, jog tai lėmė „būtinybė“, teismas nepriėmė. 
Pažymėtina, kad JAV ir Kanada – pirmosios valstybės, nukentėjusios nuo pernelyg neaiškaus 
investicijų susitarimo formulavimo Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarime 
(angl. NAFTA) padarinių, – nustatė savo DIS modelį, pagal kurį teisėjai turi ribotas aiškinimo 
galimybes ir kuris užtikrina geresnę jų valdžios institucijų veiklos erdvės apsaugą.  
Specialią sąlygą įtraukus į visus būsimuosius susitarimus, kuriuose apibrėžiama ES ir 
valstybių narių teisė reguliuoti aplinkos, darbuotojų, vartotojų ar kultūrų įvairovės apsaugą, 
ES privalo tokiomis pat idėjomis vadovautis rengdama įvairius apsaugos standartus, kad 
valstybės turėtų garantijas, reikalingas jų reguliavimo ir teisėkūros teisei apsaugoti. Todėl 
įvairūs standartai turėtų būti apibrėžti taip:

– nediskriminavimo srityje („didžiausio palankumo režimas“, „nacionalinis režimas“ ir 
„nešališkas ir teisingas režimas“) : konkrečiai šiame standarte turi būti nurodytas užsienio ir 
nacionalinių investuotojų palyginimo pagrindas, nurodant būtinybę veikti „panašiomis 
sąlygomis“; 

– turto nusavinimas: turto nusavinimui taikomos nuostatos turi būti grindžiamos aiškia ir 
teisinga įvairių viešųjų ir privačiųjų interesų pusiausvyra;

– visuotinio taikymo nuostatos (angl. umbrella clause): šis standartas leidžia DIS taikyti bet 
kokioms pagal privatinės teisės aktus sudarytoms investuotojo ir DIS pasirašiusios valstybės 
sutartims, todėl pažeidus tokią sutartį faktiškai galima kreiptis į tarptautinį arbitražą. Ateityje 
sudarant Europos investicijų susitarimus reikia pasiekti, kad tokių nuostatų juose nebūtų.
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Galų gale investicijų liberalizavimas turi būti apribotas sudarant sektorių, kuriems būsimi 
susitarimai nebus taikomi, sąrašą. Pvz., nacionalinei gynybai strategiškai svarbūs sektoriai ir 
pažeidžiami sektoriai, kaip antai kultūros ar viešųjų paslaugų, jokiu būdu negali patekti į 
būsimų susitarimų taikymo sritį. Europa taip pat turi atsižvelgti į savo besivystančių partnerių 
rūpesčius ir neprašyti didesnės liberalizacijos, jeigu tokia šalis manytų, kad tam tikrų sektorių 
apsauga reikalinga jos vystymuisi, ypač viešųjų paslaugų srityje.

4) Socialinių ir aplinkos standartų įtraukimas
Vykdant būsimą ES politiką turės būti skatinama ne tik būtina investuotojų apsauga, bet ir 
tvarios bei aplinkai nekenksmingos investicijos (tai ypač svarbu gavybos pramonės srityje) ir 
kokybiškos darbo sąlygos įmonėse, į kurias investuojama. Neseniai atlikta ESBO gairių, 
kuriomis siekiama skatinti atsakingą tarptautinių įmonių elgseną, reforma yra vienas 
akivaizdžiausių šio visuotinio pokyčio, kurį ES privalo skatinti, ženklų.
Todėl prie bet kokio investicijų susitarimo turi būti pridedamas socialinių ir aplinkos 
standartų rinkinys. Reikia aiškiai atskirti, ar ES derasi dėl investicijų skyriaus vykstant 
platesnėms deryboms dėl laisvosios prekybos susitarimo, ar dėl atskiro investicijų susitarimo.

Pirmuoju atveju reikėtų priminti EP prašymą, kad įmonių socialinės atsakomybės sąlyga būtų 
įtraukiama į bet kokį ES pasirašomą laisvosios prekybos susitarimą. Į šią sąlygą turi būti 
įtraukiama skaidrumo ir stebėsenos prievolė ir galimybė dėl šių nuostatų nesilaikymo 
nukentėjusiems asmenims kreiptis į teismą. Aplinkos srityje vykdant Europos politiką turėtų 
būti saugoma biologinė įvairovė, skatinamas technologijų perdavimas, gerinama 
infrastruktūra ir didinami pajėgumai.

Kai dėl investicijų susitarimų deramasi atskirai nuo laisvosios prekybos susitarimo, tokie 
socialiniai ir aplinkos standartai turi būti savaime į juos įtraukiami; tačiau šie standartai taip 
pat turi tapti privalomi siekiant užtikrinti, kad jie iš tiesų būtų taikomi. Keliuose esamuose 
DIS jau dabar yra nustatytos sąlygos, draudžiančios mažinti socialiniuose ar aplinkos teisės 
aktuose išdėstytus reikalavimus, siekiant pritraukti investicijų. Pradžia teikia drąsos, bet ES 
turi žengti dar toliau.

5) Ginčų sprendimo mechanizmas ir tarptautinė ES atsakomybė

Dabartinė ginčų sprendimo sistema, dažniausiai veikianti pagal Tarptautinio investicinių 
ginčų sprendimo centro arba Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos taisykles, 
turi būti iš esmės pakeista siekiant įtraukti keletą esminių dalykų, tokių kaip didesnio 
skaidrumo poreikis spręstų ginčų ir sprendimų turinio klausimais, galimybė šalims pateikti 
apeliacinius skundus, įpareigojimas prieš kreipiantis į tarptautinį arbitražą tam tikromis 
sąlygomis išnaudoti vietines teisės priemones, galimybė pasinaudoti amicus curiae
informacija ir galų gale įpareigojimas pasirinkti vienintelę arbitražo vietą, siekiant išvengti 
palankiausio teismo paieškų.

Be to, komunikate minima galimybė sukurti tarpvalstybinę ginčų sprendimo sistemą. Europos 
politika turi būti platesnio užmojo, taip pat turi būti sudarytos sąlygos į teismus kreiptis 
profesinėms sąjungoms arba pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios vienintelės gali 
patikrinti, ar šalys vykdo savo įsipareigojimus socialinėje ir aplinkos srityse.
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Kita tema – ES tarptautinė atsakomybė ir nuo šiol ES lygiu valdomos investicijų politikos 
padariniai. Iš tiesų ES įsitraukimas į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro 
(angl. ICSID) veiklą yra būtinas etapas, bet tai šiuo metu neįmanoma, nes ne visos valstybės 
narės yra prisijungusios prie centro. Kita esminė tema – finansinės atsakomybės klausimas: 
jeigu ES kaip tokia bus pripažinta kalta teismo sprendimu, kam teks finansinių padarinių 
našta? Ar baudos suma bus išskaičiuojama iš ES biudžeto, ar iš valstybės narės, kurios 
priimtas teisės aktas teismo sprendimu bus pripažintas netinkamu, biudžeto? 

6) Partnerių pasirinkimas ir EP įgaliojimai

Komisija išvardijo šalis, kurios turi būti derybų dėl pirmųjų investicijų susitarimų 
privilegijuotos partnerės. Tai Kanada, Kinija, Indija, Pietų Amerikos šalių bendrosios rinkos 
(MERCOSUR) valstybės, Rusija ir Singapūras. Toks pasirinkimas atitinka du ES strateginius 
interesus: derėtis su šalimis, kurios turi didelį rinkos potencialą, bet kuriose užsienio 
investicijos turi būti saugomos geriau.

Komisija taip pat paskelbė nenorinti nustatyti tipinio modelio, kuris būtų vienodai taikomas 
visiems prekybos partneriams. Nors tokia logika grindžiama būtinybe prisitaikyti prie 
kiekvieno partnerio padėties, jokiu būdu negalima leisti pasirinktinai taikyti esminių 
ankstesniuose skyriuose aprašytų nuostatų.

Galų gale pranešėjas mano, kad Komisija ir Taryba turėtų išklausyti EP poziciją dėl 
investicijų politikos ateities ir į ją atsižvelgti prieš prasidedant deryboms dėl investicijų 
skyriaus su pirmaisiais partneriais – Kanada, Indija ir Singapūru. Todėl Komisija savo derybų 
įgaliojimo projekto Tarybai neturėtų pateikti tol, kol EP nebus priėmęs savo rezoliucijos. EP 
savo ruožtu pasieks, kad jo naujosios prerogatyvos, nustatytos Lisabonos sutartyje bei 
Komisijos ir EP bendrajame susitarime, būtų gerbiamos, kad derybų įgaliojimai jam būtų 
perduoti pakankamai anksti siekiant išreikšti poziciją, o Komisija ir Taryba į jo poziciją 
deramai atsižvelgtų.


