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Ievads
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 206. un 207. pantu attiecībā uz tiešajiem 
ārvalstu ieguldījumiem (TĀI) ES ir piešķirta ekskluzīva kompetence. Šai attīstībai ir 
ievērojama ietekme, un tā rada dubultu izaicinājumu: gan attiecībā uz vairāk nekā 
1200 dalībvalstu jau noslēgto divpusējo ieguldījumu nolīgumu (DIN) pārvaldīšanu, gan 
turpmākās Eiropas ieguldījumu politikas definēšanu, atbildot uz ieguldītāju, kā arī 
saņēmējvalstu gaidām.
Šīs turpmākās kopējā tirdzniecības politikā ietvertās politikas definēšana jāsāk ar analīzi, kāda 
ieguldījumu politika ir bijusi līdz šim.
Divpusējā ziņā kopš 1959. gada ir noslēgti gandrīz 3000 DIN. Šie nolīgumi visbiežāk ir 
noslēgti starp attīstītām valstīm un jaunattīstības valstīm ar mērķi nodrošināt attīstīto valstu 
ieguldītāju juridisko un finanšu aizsardzību; nolīgumi grupējas ap trim prioritātēm:
nediskriminācija (pirms un/vai pēc ieguldīšanas), ieguldītāju un viņu ieguldījumu aizsardzība, 
juridiska mehānisma pastāvēšana, kas ļauj nodrošināt šo principu ievērošanu, pateicoties 
jaunajai iespējai uzņēmumiem starptautiskajās tiesu iestādēs iesniegt sūdzību par valdībām.
Tomēr pirmās iesniegtās sūdzības 20. gs. 90. gados parādīja vairākus problemātiskus 
aspektus, jo īpaši saistībā ar konflikta risku starp privātajām interesēm un valsts varas 
regulēšanas uzdevumu.

Daudzpusējā un plurilaterālā ziņā sarunas ESAO par ieguldījumiem nebija veiksmīgas, jo 
diskusijas par starptautisku ieguldījumu nolīgumu (SIN) 1998. gadā atdūrās pret jautājumu 
par valsts intervences telpas aizsardzību, jo radās drauds, ka tā vairs nevarētu iejaukties 
neatkarīgi no privātajām interesēm. Sarunas pēc tam tika atsāktas 2004. gadā PTO, bet arī tās 
tika pārtrauktas, jo jaunattīstības valstis nostājās opozīcijā. Šis vēsturiskais konteksts jāliek 
pamatā ES pārdomām par savu turpmāko politiku. Politikai būtu pilnībā jāatbilst vispārējai 
tendencei meklēt kvalitatīvus ieguldījumus, kas dod pozitīvu ieguldījumu ekonomikas, 
sabiedrības un vides progresā. Saskaroties ar šo vērienīgo izaicinājumu, dalībvalstīm un 
Komisijai būs jāvienojas par uzdevumu dalīšanu, kas ļautu kopīgi panākt attīstību kopējas un 
saskaņotas politikas ietvaros. Šajā nolūkā EP plāno uzņemties nozīmīgas funkcijas, un šā 
darba dokumenta mērķis ir sniegt pamatu pārdomām, kā rezultātā EP varētu pieņemt 
rezolūciju par turpmāko ES ieguldījumu politiku.

1) Definīcijas un piemērošanas joma
Diskusijas par jauno Eiropas kompetenci drīz vien koncentrējās uz jautājumu par tās 
piemērošanas jomu. Šeit jānošķir vairāki apsvērumi:

- LESD 206. un 207. pantā nav minēts, ka uz TĀI attiecas kopējās tirdzniecības 
politikas (kas ir ekskluzīvā ES kompetencē) piemērošanas joma. Eiropas Savienības 
Tiesas spriedumi sniedz definīciju, kuras pamatā ir trīs kritēriji: tie ir ilgtermiņa 
ieguldījumi, kas ļauj iegūt vismaz 10 % no uzņēmuma un kas ietver vadības kontroli.
Šī definīcija turklāt saskan ar SVF un ESAO izstrādātajām definīcijām. Ar to jo īpaši 
netiek pieļauti portfeļa ieguldījumi, kāda uzņēmuma parāda vērtspapīri un intelektuālā 
īpašuma tiesības.

- Savukārt Komisija balstās uz iekšējā tirgus noteikumiem, lai pamatotu kompetenci 
pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā attiecībā uz sarunām par portfeļa 
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ieguldījumiem.

Neskatoties uz Komisijas un dalībvalstu izrādīto vēlmi virzīt sarunas par plašu ieguldījumu 
loku, ir jāuzdod sev jautājums, vai ir pamatota vienāda, augsta aizsardzības līmeņa piešķiršana 
visu veidu ieguldījumiem. ES ir gatava pieņemt stingrus tiesību aktus par riska ieguldījumu 
fondu (hedge funds) pārraudzību Eiropā; vai ārējs investors šos tiesību aktus varētu uzskatīt 
par šķērsli saviem biržas ieguldījumiem, vai tie varētu būt netiešās ekspropriācijas veids, 
saistībā ar ko viņš varētu vērsties pret ES kādā starptautiskā tiesu iestādē?
Turklāt, lai arī kompetenci dala dalībvalstis un Komisija, dalībvalstis var piešķirt pilnvaras 
Komisijai, lai tā virzītu sarunas par šo tematu kopumā. Divi redzējumi šajā ziņā var sadurties 
atkarībā no tā, vai tiek uzskatīts, ka tas pastiprinātu Komisijas pozīciju starptautiskajās 
sarunās, vai, gluži otrādi, tiek uzskatīts, ka tas radītu pārāk ievērojamu Eiropas koncesiju risku 
ieguldījumu jomā, zinot, ka jau tā ļoti atvērtā ES ekonomika piedāvā maz citu sviru 
starptautiskajās sarunās. Jauktu nolīgumu gadījumā tie arī būs jāratificē visu valstu 
parlamentiem un radīs plašas sabiedrības diskusijas.

Visbeidzot, definīciju nodaļā nedrīkst aizmirst nepieciešamību labāk definēt ārzemju 
ieguldītāja statusu. Vairākas dalībvalstis ir izvēlējušās plašas definīcijas, norādot, ka pietiek 
tikai ar pasta adresi, lai noteiktu uzņēmuma valstspiederības statusu. Šai praksei bija 
nelabvēlīga ietekme, jo tā dažiem uzņēmumiem ļāva apiet valstu juridiskos mehānismus savā 
valstī: izmantojot savas ārvalstu filiāles vai ieguldītājus, tie varēja iesniegt sūdzību pret savu 
valsti, izmantojot trešās valsts noslēgtu DIN. Ieguldītāji šo metodi izvēlējās arī, lai izraudzītos 
sūdzības iesniegšanai visizdevīgākos DIN. Ir skaidrs, ka no šādas prakses jāizvairās.

2) Ieguldītāju aizsardzība
Ieguldītāju aizsardzība joprojām ir galvenā ieguldījumu nolīgumu prioritāte. Savos 
secinājumos par paziņojumu Padome uzsver, ka jaunais Eiropas regulējums nedrīkst negatīvi 
ietekmēt ieguldītāju aizsardzību un ieguldītāju garantijas, kādas tiem ir šobrīd. Zinot, ka daži 
Eiropas DIN ir to nolīgumu starpā, kas potenciāli investoriem ir visaizsargājošākie pasaulē 
(vispārīgu formulējumu klauzulas tiesnešiem sniedz lielu interpretēšanas brīvību), ir lietderīgi 
sev uzdot jautājumu, vai šāds kritērijs ir mērķis, kas jāsasniedz, vai arī, gluži otrādi, tas ir 
bloķējošs elements, kas Komisijai padara neiespējamu tādas Eiropas politikas izstrādi, kas 
būtu pieņemama dalībvalstīm.

Nepieciešamība apzināties „labāko praksi”, kas arī minēta secinājumos, šķiet, ir iespēja, kas ir 
ne tikai saprātīgākā, bet galvenokārt arī efektīvākā, jo tā ļauj attīstīt turpmākajai Eiropas 
ieguldījumu politikai raksturīgu loģiku un stratēģiju.
Turpmākās Eiropas politikas svarīgs elements būs arī ieguldījumu liberalizācija. Šobrīd 
lielākajā daļā Eiropas DIN ir noteikti aizsardzības noteikumi attiecībā uz periodu pēc 
ieguldījuma veikšanas, bet tādu nav attiecībā uz periodu pirms ieguldījuma veikšanas, tas ir, 
saistībā ar piekļuvi trešo valstu tirgiem. Komisija šobrīd virza sarunas par dažiem ieguldījumu 
liberalizācijas aspektiem, jo īpaši pakalpojumu jomā, bet šo dimensiju visaptveroši stiprinās 
jaunās kompetences, ko piešķir ar Lisabonas līgumu.
Komisija izšķir relatīvās aizsardzības garantijas (nediskriminācija) un absolūtās aizsardzības 
garantijas (vienlīdzīga un taisnīga attieksme, kompensācija ekspropriācijas gadījumā). 
Attiecībā uz nediskriminācijas principiem būtiski atzīmēt, ka kompetences nodošana Eiropas 
līmenim ļauj iegūt lielāku saskaņotību noteikumos, ar ko definē tirgus izveidi un piekļuvi tam, 
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no vienas puses, un tā aizsardzību, no otras puses. Turklāt šai plašākajai kompetencei 
ieguldījumu jomā ES jāļauj iegūt lielāku lomu daudzpusējās diskusijās par ieguldījumu 
globālo pārvaldību.
Pārdomājot piekļuvi tirgum un paturot prātā nepieciešamo dažu nozaru izslēgšanu, būtiski būs 
arī garantēt, ka attiecībā uz jebkādu Eiropas tirgus papildu atvērtību, jo īpaši publisko 
iepirkumu jomā, vajadzētu paredzēt nosacījumu par galveno tirdzniecības partneru 
savstarpēju pieejamību.

3) Valsts telpas aizsardzība
Turpmākās ES ieguldījumu politikas definēšanā valsts intervences telpas aizsardzības 
jautājums būs izšķirīgs.

Tas, ka jaunas valstis kļūst par vietēja un pasaules mēroga varu, kam ir ievērojamu 
ieguldījumu iespējas, maina tradicionālo uztveri, saskaņā ar kuru attīstītās valstis ir vienīgie 
ieguldītāji. Pastiprinātas starptautiskās konkurences kontekstā nekontrolēta šķēršļu 
likvidēšana var kaitēt valsts intervences spējas likumīgai aizsardzībai. Tādējādi, lai arī ir 
vispāratzīts, ka ieguldījumi uzlabo saņēmējvalstu konkurētspēju, dažu ieguldītāju uzsāktās 
darbības smagi ietekmēja valsts intervences spēju šajā valstī. 

Tas ir otrais būtiskais attīstības virziens šo pēdējo gadu laikā, proti, to gadījumu skaita 
palielināšanās, kuros jaunu tiesību aktu pieņemšana radīja valsts nosodījumu par netiešu 
ekspropriāciju. Tādēļ ir vērts atgādināt vairākus piemērus, jo īpaši piemēru par Argentīnu, ko 
trīs uzņēmumi apsūdzēja par to, ka tika iesaldētas ūdens cenas, ko maksāja patērētāji pēc 
2001. gada ekonomiskās krīzes. 2010. gada jūlijā ICSID lēmumā tika norādīts, ka Argentīnas 
valdība ir pārkāpusi „vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes” principu. Tiesas iestāde nepieņēma 
Argentīnas valdības argumentus par „nepieciešamības stāvokli”. 
Jāatzīmē, ka Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda, kas ir to valstu starpā, kuras visvairāk 
cietušas no pārāk neskaidru NAFTA ieguldījumu nolīgumu formulējumu sekām, savu DIN 
modeli pielāgoja, lai ierobežotu tiesnešu interpretēšanas iespējas un lai nodrošinātu savas 
valsts intervences telpas labāku aizsardzību. 
Papildus īpašas klauzulas iekļaušanai visos turpmākajos nolīgumus, lai precizētu ES un 
dalībvalstu tiesības cita starpā regulēt vides, darba ņēmēju, patērētāju aizsardzības un kultūras 
daudzveidības jomu, ES šādi paši apsvērumi jāiekļauj dažādu aizsardzības standartu izstrādē, 
tā lai valstīm būtu nepieciešamās garantijas attiecībā uz savām tiesībām regulēt un izdot 
tiesību aktus. Tāpēc dažādi standarti būtu jādefinē šādi:

- nediskriminācija (valsts attieksme, lielākās labvēlības režīms un vienlīdzīga un taisnīga 
attieksme): šajā standartā sevišķi jāiekļauj pamats salīdzināšanai starp ārzemju un valsts 
ieguldītājiem, precizējot nepieciešamību darboties ar „līdzīgiem nosacījumiem”; 
- ekspropriācija: ekspropriācijas nosacījumu pamatā jābūt skaidram un vienlīdzīgam 
līdzsvaram starp dažādām valsts un privātajām interesēm;
- jumta klauzula (angliski umbrella clause): šis standarts DIN piemērošanas jomā ļauj integrēt 
ikvienu privāttiesību līgumu, kas noslēgts starp ieguldītāju un DIN parakstītāju valsti, padarot 
iespējamu vēršanos starptautiskā tiesā minētā līguma pārkāpšanas gadījumā. Šādu klauzulu 
iekļaušana turpmākajos Eiropas ieguldījumu nolīgumos jāizslēdz.

Visbeidzot, ieguldījumu liberalizācija ir jāregulē, izmantojot to nozaru sarakstu, uz kurām 
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neattiecas nākamie nolīgumi. Piemēram, valsts aizsardzībai stratēģiski nozīmīgas nozares un 
jutīgas nozares, piemēram, kultūra vai sabiedriskie pakalpojumi, noteikti jāizslēdz no 
turpmāko līgumu piemērošanas jomas. Eiropai būs jāieklausās savu jaunattīstības partneru 
bažās, un tā nedrīkstēs pieprasīt papildu liberalizāciju, ja valsts uzskata, ka tās attīstībai ir 
nepieciešams aizsargāt zināmas nozares, jo īpaši sabiedrisko pakalpojumu jomā.

4) Sociālo un vides normu iekļaušana
Līdzās nepieciešamajai ieguldītāju aizsardzībai turpmākajai ES ieguldījumu politikai jāsekmē 
ilgtspējīgi, vidi saudzējoši ieguldījumi (šis ir īpaši būtisks jautājums ieguves rūpniecības 
jomā), kā arī ieguldījumi, kas veicina darba apstākļu kvalitāti uzņēmumos, uz ko attiecas 
ieguldījumi. Nesenā ESAO vadlīniju reforma, kas veikta, lai sekmētu starptautisko uzņēmumu 
atbildīgas darbības, ir viena no šīs globālās attīstības redzamākajām zīmēm, un ES ir 
pienākums to atbalstīt.
Tādēļ sociālo un vides normu kopumam jāpapildina ikviens ieguldījumu nolīgums. Būtu 
jānodala ES sarunas saistībā ar vienu nodaļu par ieguldījumiem plašāku brīvās tirdzniecības 
nolīguma sarunu kontekstā no sarunām saistībā ar atsevišķu ieguldījumu nolīgumu.

Pirmajā gadījumā jāatgādina EP prasība katrā brīvās tirdzniecības nolīgumā, ko paraksta ES, 
iekļaut uzņēmumu sociālās atbildības klauzulu. Tai jāietver pārredzamības un uzraudzības 
pienākums, kā arī iespēja tiem, kas cietuši no šo nosacījumu neievērošanas, vērsties pie 
tiesneša. Vides jomā ar Eiropas politiku būtu jāaizsargā bioloģiskā daudzveidība, jāveicina 
tehnoloģiju pārnese, infrastruktūru uzlabošana un spēju stiprināšana.
Ieguldījumu nolīgumu sarunās, kas tiek īstenotas neatkarīgi no kāda brīvās tirdzniecības 
nolīguma, šādas sociālās un vides normas jāiekļauj automātiski, kā arī tās jāpadara saistošas, 
lai nodrošinātu reālu to piemērošanu. Vairākos šābrīža DIN jau ir izmantota klauzula, kas 
aizliedz pavājināt sociālos un vides tiesību aktus, lai piesaistītu ieguldījumus. Tas ir 
daudzsološs sākums, bet ES jādara vēl vairāk.

5) Strīdu izšķiršanas mehānisms un ES starptautiskā atbildība

Strīdu izšķiršanas šābrīža sistēma, kas visbiežāk darbojas saskaņā ar ICSID vai UNCITRAL 
noteikumiem, būtiski jāmaina, iekļaujot vairākus pamatelementus, piemēram, lielākas 
pārredzamības nepieciešamību attiecībā uz spriedumu lietām un spriedumu saturu, iespēju 
pusēm iesniegt pārsūdzību, pienākumu saskaņā ar zināmiem nosacījumiem pirms griešanās 
starptautiskā tiesā vispirms izmantot vietējā līmenī pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
iespēju izmantot „amicus curiae paziņojumus” un visbeidzot pienākumu izvēlēties vienu 
tiesas vietu, lai izvairītos no labvēlīgākās tiesas izvēles (forum shopping).
Turklāt paziņojumā minēta iespēja iesniegt sūdzības no vienas valsts citā. Eiropas politikai 
jābūt ambiciozākai un jādod iespēja arī arodbiedrībām vai pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām vērsties tiesās; šīs iestādes ir vienīgās, kuras var pārbaudīt, vai puses pilda 
savas saistības sociālajā un vides jomā.
Vēl viens jautājums attiecas uz ES starptautisko atbildību un ieguldījumu politikas (kas ir 
kļuvusi par Kopienas līmeņa kompetenci) pārvaldības sekām. Patiesībā ES pievienošanās 
ICSID būtu nepieciešams solis, bet šobrīd tas ir neiespējami, jo visas dalībvalstis tam nav 
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pievienojušās. Vēl viens nozīmīgs jautājums attiecas uz finansiālo atbildību: ja ES kā tādai ar 
spriedumu tiks piespriests sods, kas uzņemsies finansiālās sekas? Vai soda naudas summa tiks 
maksāta no Eiropas budžeta vai no tās dalībvalsts budžeta, kas būs pieņēmusi aktu, par ko ar 
spriedumu uzlikts sods? 

6) EP partneru un pilnvaru izvēle

Komisija uzskaitīja valstis, kam vajadzētu būt privileģētiem partneriem attiecībā uz pirmo 
ieguldījumu nolīgumu sarunām: Kanāda, Ķīna, Indija, Mercosur valstis, Krievija un 
Singapūra. Šī izvēle ir atkarīga no divām ES stratēģiskajām interesēm: virzīt sarunas ar 
valstīm, kurām ir ievērojams tirgus potenciāls, bet kurās ārzemju ieguldījumi varētu būt labāk 
aizsargāti.
Komisija arī paziņoja, ka tā nevēlas izveidot paraugmodeli, kas tiktu identiski piemērots 
visiem tirdzniecības partneriem. Ja šo loģiku pamato ar nepieciešamību pielāgoties katra 
partnera īpašajai situācijai, tai nekādā gadījumā nevajadzētu dot iespēju būt izvēlīgam (pick 
and choose) attiecībā uz pamatelementiem, kas detalizēti izklāstīti iepriekšējās nodaļās.
Visbeidzot, jūsu referents uzskata par prioritāru, ka EP nostāju attiecībā uz turpmāko 
ieguldījumu politiku Komisija un Padome uzklausa un ņem vērā, pirms tiek uzsāktas sarunas 
par ieguldījumu nodaļu ar pirmajiem partneriem, kas ir Kanāda, Indija un Singapūra. Tas 
nozīmē arī, ka Komisija neiesniedz Padomei savu sarunu pilnvaru projektu, pirms EP nebūs 
pieņēmis savu rezolūciju. Turklāt EP vēlas, lai pilnībā tiktu ievērotas tā jaunās prerogatīvas 
saskaņā ar Lisabonas līgumu un pamatnolīgumu starp Komisiju un EP, lai sarunu pilnvaras 
tam tiek nosūtītas pietiekami ātri, lai tas varētu paust savu nostāju un lai Komisija un Padome 
to pienācīgi ņemtu vērā.


