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Introduzzjoni:

L-Artikoli 206 u 207 tat-TFUE ipoġġu l-investiment barrani dirett fost il-kompetenzi 
esklussivi tal-UE. Dan l-iżvilupp b’konsegwenzi maġġuri joħloq sfida doppja, min-naħa l-
waħda għall-ġestjoni ta’ iktar minn 1200 ftehima bilaterali ta’ investiment li diġà ġew 
konklużi mill-Istati Membri, u min-naħa l-oħra għad-definizzjoni ta’ politika Ewropea futura 
dwar l-investiment li tissodisfa l-aspettattivi tal-investituri u tal-Istati riċevituri.
Id-definizzjoni ta’ din il-politika futura, integrata fil-politika kummerċjali komuni, l-ewwel u 
qabel kollox tiġi soġġetta għal analiżi tal-politiki dwar l-investiment bħal dawk li twettqu 
s’issa.

Fil-livell bilaterali, madwar 3000 ftehima bilaterali ta’ investiment ġew iffirmati mill-1959 
sal-lum. Dawn il-ftehimiet, li ta’ spiss jintlaħqu bejn pajjiżi żviluppati u pajjiżi li għadhom 
qed jiżviluppaw, bl-għan li jiżguraw il-protezzjoni legali u finanzjarja tal-investituri tal-pajjiżi 
żviluppati, huma bbażati fuq tliet prijoritajiet: in-nondiskriminazzjoni (qabel u/jew wara l-
investiment), il-protezzjoni tal-investituri u tal-investiment tagħhom, u l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmu legali li jiżgura r-rispett ta’ dawn il-prinċipji grazzi għall-possibilità ġdida 
mogħtija lill-impriżi biex iressqu ilmenti kontra l-gvernijiet quddiem l-awtoritajiet legali 
internazzjonali.

Madankollu, l-ewwel ilmenti li tressqu fid-disgħinijiet żvelaw diversi aspetti problematiċi, 
b’mod partikolari dwar ir-riskju ta’ kunflitt bejn l-interessi privati u l-missjoni regolatorja tal-
awtorità pubblika.
Fil-livell multilaterali jew plurilaterali, in-negozjati dwar l-investimenti fallew fil-livell tal-
OECD, fejn id-diskussjonijiet għal Ftehima Internazzjonali ta’ Investiment fl-1998 kellhom 
jiffaċċjaw il-kwestjoni tal-preservazzjoni tal-ispazju tal-intervent Statali, liema intervent 
jinsab mhedded li mhux se jkun jista’ jkompli jintervieni b’mod indipendenti mill-interessi 
privati. Imnedija wara d-WTO fl-2004, in-negozjati ġew interrotti wkoll mill-oppożizzjoni 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dan il-kuntest storiku għandu jkun fil-qalba tar-riflessjoni tal-
UE dwar il-politika futura tagħha. Din għandha tkun parti integrali mit-tendenza ġenerali li 
għandha l-għan li tirriċerka investimenti ta’ kwalità, billi tikkontribwixxi b’mod pożittiv 
għall-progress ekonomiku, soċjali u ambjentali. Iffaċċjati b’din l-isfida kbira, l-Istati Membri 
u l-Kummissjoni għandhom jaqblu bejniethom dwar il-kondiviżjoni tad-dmirijiet li 
tippermetti l-progress konġunt fil-qafas ta’ politika komuni u koerenti. Għaldaqsant, il-PE 
għandu l-intenzjoni li jkollu rwol kruċjali, u dan id-dokument ta’ ħidma għandu l-għan li 
jistabbilixxi l-bażijiet ta’ riflessjoni qabel ma l-PE jadotta riżoluzzjoni dwar il-futur tal-
politika dwar l-investiment tal-UE.

1) Definizzjonijiet u ambitu
Id-diskussjonijiet dwar il-kompetenza l-ġdida tal-Ewropa ma damux ma kkonċentraw fuq il-
kwestjoni tal-ambitu tagħha. Hawnhekk għandhom jiġu osservati bosta konsiderazzjonijiet:

- L-Artikoli 206 u 207 tat-TFUE isemmu biss l-investimenti barranin diretti bħala 
fattur li jaqa’ fil-qasam tal-politika kummerċjali komuni, kompetenza esklussiva tal-
UE. Is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jagħtu definizzjoni ta’ dawn abbażi ta’ 
tliet kriterji: huma jikkostitwixxu investimenti għall-futur imbiegħed, li jippermettu l-
akkwist, mill-inqas, ta’ 10% ta’ impriża, u jkunu akkumpanjati minn kontroll 
maniġerjali. Din id-definizzjoni, barra minn hekk, taqbel ma’ dawk stabbiliti mill-FMI 
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u l-OECD.

- Il-Kummissjoni, min-naħa tagħha, tibbaża ruħha fuq ir-regoli tas-suq intern biex 
tagħti prova ta’ kompetenza diġà eżistenti qabel it-Trattat ta’ Lisbona, għan-negozjati 
tal-investimenti tal-portafoll.

Minkejja r-rieda tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri li jinnegozjaw dwar sensiela vasta ta’ 
investimenti, tkun idea tajba jekk nistaqsu lilna nfusna jekk huwiex ġustifikabbli li t-tipi 
kollha ta’ investimenti jingħataw l-istess livell għoli ta’ protezzjoni. L-UE dalwaqt tadotta 
leġiżlazzjoni b’saħħitha dwar is-superviżjoni ta’ “hedge funds” fl-Ewropa - tista’ din il-
leġiżlazzjoni tiġi kkunsidrata minn investitur estern bħala waħda li tikkawża xkiel għall-
investimenti fil-borża tiegħu, jew bħala waħda li tikkostitwixxi forma ta’ esproprjazzjoni 
indiretta, li dwarha jista’ jattakka lill-UE permezz ta’ arbitraġġ internazzjonali?
Barra minn hekk, anki jekk il-kompetenza tiġi kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, l-Istati Membri jistgħu jagħtu mandat lill-Kummissjoni biex in-negozjati 
jkopru s-suġġetti kollha. B’dan il-mod, żewġ perspettivi jistgħu jikkontradixxu lil xulxin, 
skont jekk wieħed iqisx li dan jista’ jinforza lill-Kummissjoni fin-negozjati internazzjonali, 
jew għall-kuntrarju li dan jista’ joħloq riskju ta’ konċessjonijiet Ewropej importanti ħafna fir-
rigward tal-investimenti, billi l-ekonomija tal-UE, li diġà hija miftuħa ħafna, ma tantx toffri 
ingranaġġi oħra fin-negozjati internazzjonali. F’każ li jkun hemm ftehimiet varji, dawn 
għandhom jiġu ratifikati wkoll mill-Parlamenti nazzjonali kollha, fatt li joħloq dibattitu 
pubbliku kbir.

Fl-aħħar nett, fil-kapitolu tad-definizzjonijiet, ma nistgħux ninsew il-ħtieġa li tiġi definita 
aħjar il-kwalità tal-investitur barrani. Diversi Stati Membri għażlu d-definizzjonijiet vasti, 
ladarba sempliċi indirizz jista’ jkun biżżejjed biex jikkwalifika n-nazzjonalità ta’ impriża. Din 
il-prattika kellha konsegwenzi negattivi, peress li ppermettiet li ċerti impriżi jgħawġu l-
mekkaniżmi legali nazzjonali ta’ pajjiżhom stess: bl-użu tal-affiljati jew l-investituri barranin 
tagħhom, huma setgħu jressqu lment kontra pajjiżhom stess permezz ta’ ftehima bilaterali ta’ 
investiment konkluża minn pajjiż terz. Xi investituri abbużaw ukoll minn din it-teknika biex 
jagħżlu l-ftehimiet bilaterali ta’ investiment l-iktar vantaġġjużi biex iressqu lment. Huwa 
evidenti li tali prattiki għandhom jiġu evitati.

2) Protezzjoni tal-investituri
Il-protezzjoni tal-investituri tibqa’ l-ewwel prijorità tal-ftehimiet ta’ investiment. Fil-
konklużjonijiet tiegħu dwar il-komunikazzjoni, il-Kunsill jenfasizza li l-qafas Ewropew ġdid 
m’għandux jaffettwa b’mod negattiv il-protezzjoni tal-investituri u l-garanziji li huma 
jibbenefikaw minnhom attwalment. Peress li wħud mill-ftehimiet bilaterali ta’ investiment 
Ewropej, potenzjalment, huma fost l-aktar li jipprovdu protezzjoni għall-investituri (il-
klawsoli għall-formulazzjoni ġenerali jħallu libertà kbira fir-rigward tal-interpretazzjoni lill-
imħallfin), huwa leġittimu li nistaqsu jekk tali kriterju jikkostitwixxix objettiv li jista’ 
jintlaħaq, jew għall-kuntrarju element ta’ xkiel li ma jħallix lill-Kummissjoni tiżviluppa 
politika Ewropea aċċettata mill-Istati Membri.
Jidher li n-neċessità li jinstabu l-“aħjar prattiki”, invokata wkoll minn dawn il-konklużjonijiet 
tal-Kunsill, mhux biss tikkostitwixxi għażla iktar raġonevoli, iżda fuq kollox iktar effiċjenti 
ladarba tippermetti li jiġu żviluppati loġika u strateġija adegwati għall-politika Ewropea futura 
dwar l-investiment.
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Element importanti tal-politika Ewropea futura huwa l-liberalizzazzjoni tal-investimenti.
Illum il-ġurnata, il-maġġoranza tal-ftehimiet bilaterali ta’ investiment fl-Ewropa jistabbilixxu 
regoli ta’ protezzjoni, għall-investiment li jsir wara mhux qabel, u għall-aċċess għas-suq tal-
pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni diġà tinnegozja ċerti sezzjonijiet tal-liberalizzazzjoni tal-
investiment, b’mod partikolari fil-qasam tas-servizzi, iżda din id-dimensjoni se tkun imsaħħa 
globalment mill-kompetenzi l-ġodda li jikkonferixxi t-Trattat ta’ Lisbona.

Il-Kummissjoni tiddistingwi bejn il-garanziji ta’ protezzjoni relattivi (nondiskriminazzjoni) u 
dawk assoluti (trattament ġust u ekwu, kumpens f’każ ta’ esproprjazzjoni). Fir-rigward tal-
prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni, huwa importanti li ninnutaw li t-trasferiment tal-
kompetenza lejn il-livell Ewropew jippermetti li tinkiseb iktar koerenza fir-regoli li 
jiddefinixxu l-istabbiliment u l-aċċess għas-suq min-naħa l-waħda u f’dawk li jiddefinixxu l-
protezzjoni tiegħu min-naħa l-oħra. Barra minn hekk, din il-kompetenza iktar globali fir-
rigward tal-investimenti għandha tippermetti li l-UE jkollha rwol ikbar fid-diskussjonijiet 
multilaterali dwar il-governanza globali tal-investimenti.

Fir-riflessjoni dwar l-aċċess għas-suq, u filwaqt li titqies l-esklużjoni meħtieġa minn ċerti 
setturi, huwa essenzjali wkoll li niggarantixxu li kwalunkwe ftuħ addizzjonali tas-suq 
Ewropew, b’mod partikolari fil-qasam tas-swieq pubbliċi, għandu jkun ikkondizzjonat minn 
ftuħ reċiproku tal-imsieħba kummerċjali ewlenin tiegħu.

3) Protezzjoni tal-ispazju pubbliku
Il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-ispazju tal-intervent Statali se tkun kruċjali fid-definizzjoni tal-
politika futura dwar l-investiment tal-UE.
Il-bidu gradwali ta’ pajjiżi ġodda bħala awtoritajiet lokali jew dinjin, b’kapaċità ta’ 
investiment qawwija, jimmodifika l-perċezzjoni klassika li skontha l-pajjiżi żviluppati kienu l-
uniċi investituri. F’kuntest ta’ kompetizzjoni internazzjonali li dejjem tikber, it-tneħħija mhux 
kontrollata tal-fruntieri tista’ tkun detrimentali għall-protezzjoni leġittima tal-kapaċità tal-
intervent Statali. Għalhekk, jekk huwa magħruf li l-investimenti jtejbu l-kompetittività tal-
pajjiżi ospitanti, l-azzjonijiet meħuda minn ċerti investituri setgħu jolqtu bil-kbir il-kapaċità 
tal-intervent Statali f’dawn il-pajjiżi. 

Dan jikkostitwixxi t-tieni żvilupp importanti li seħħ f’dawn l-aħħar snin, jiġifieri ż-żieda tal-
każijiet fejn l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida wasslet għall-fatt li Stat jiġi kkundannat 
minħabba esproprjazzjoni indiretta. Ta’ min wieħed isemmi diversi eżempji, b’mod 
partikolari dak tal-Arġentina, pajjiż akkużat minn tliet impriżi li ffriża l-prezzijiet tal-ilma 
mħallsa mill-konsumaturi wara l-kriżi ekonomika tal-2001. F’Lulju 2010, deċiżjoni tal-ICSID 
indikat li l-gvern Arġentin kien kiser il-prinċipju tat-“trattament ġust u ekwu”. L-argumenti 
tal-gvern Arġentin, li jirrigwardaw “l-istat ta’ neċessità”, ma ġewx aċċettati mit-tribunal.
Ta’ min ninnutaw li l-Istati Uniti u l-Kanada, li huma fost l-ewwel Stati li sofrew mill-
konsegwenzi tal-formulazzjonijiet wisq vagi tal-ftehima tal-investiment ta’ ALENA, adottaw 
il-mudell tagħhom għall-ftehimiet bilaterali ta’ investiment biex jillimitaw il-kapaċità ta’ 
interpretazzjoni tal-imħallfin u biex jiżguraw protezzjoni aħjar tal-ispazju tagħhom għall-
intervent Statali.  

Lil hinn mill-inklużjoni ta’ klawsola speċifika fil-ftehimiet futuri kollha li tippreċiża d-dritt 
tal-UE u tal-Istati Membri li jirregolaw, fost affarijiet oħra, l-oqsma tal-protezzjoni tal-
ambjent, tal-ħaddiema, tal-konsumaturi jew tad-diversità kulturali, l-UE għandha tintegra l-
istess riflessjonijiet fit-tħejjija ta’ standards differenti ta’ protezzjoni, b’tali mod li l-Istati 
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jkollhom il-garanziji neċessarji fir-rigward tad-dritt tagħhom li jirregolaw u jilleġiżlaw. L-
istandards differenti għandhom għalhekk jiġu definiti kif ġej:

- nondiskriminazzjoni (trattament nazzjonali, l-iktar nazzjon favorita u trattament ġust u 
ekwu): dan l-istandard għandu b’mod partikolari jintegra bażi ta’ paragun bejn l-investituri 
barranin u dawk nazzjonali, billi jippreċiża n-neċessità li wieħed jopera f’“kundizzjonijiet 
simili”.

- esproprjazzjoni: bilanċ ċar u ġust bejn l-interessi pubbliċi u privati differenti għandu jkun 
fil-qalba tad-dispożizzjonijiet dwar l-esproprazzjoni.

- dispożizzjonijiet ta’ applikazzjoni ġenerali (“klawsola umbrella”): dan l-istandard 
jippermetti li fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-ftehimiet bilaterali ta’ investiment jiġi integrat 
kull kuntratt ta’ liġi privata konkluż bejn investitur u l-Istat firmatarju tal-ftehima bilaterali ta’ 
investiment, li jippermetti li jkun hemm rikors għal arbitraġġ internazzjonali f’każ ta’ ksur tal-
imsemmi kuntratt. L-inklużjoni ta’ tali klawsoli fil-ftehimiet futuri ta’ investiment Ewropej 
għandha tiġi eskluża.

Finalment, il-liberalizzazzjoni tal-investimenti għandha tiġi kkontrollata permezz ta’ lista ta’ 
setturi mhux koperti mill-ftehimiet futuri. Pereżempju, is-setturi strateġikament importanti 
għad-difiża nazzjonali u s-setturi sensittivi bħal pereżempju dak tal-kultura jew tas-servizzi 
pubbliċi, għandhom jiġu esklużi bilfors mill-qasam ta’ applikazzjoni tal-ftehimiet futuri. L-
Ewropa għandha wkoll tkun lesta li tisma’ t-tħassib tal-imsieħba tagħha li għadhom qed 
jiżviluppaw, u m’għandhiex titlob liberalizzazzjoni supplimentari meta l-pajjiż jikkunsidra 
neċessarju għall-iżvilupp tiegħu l-protezzjoni ta’ ċerti setturi, b’mod partikolari fil-qasam tas-
servizzi pubbliċi.

4) Inklużjoni ta’ standards soċjali u ambjentali
Lil hinn mill-protezzjoni neċessarja tal-investituri, il-politika futura tal-UE għandha 
tippromwovi investimenti sostenibbli, li jirrispettaw l-ambjent (suġġett partikolarment 
importanti fil-qasam tal-industriji tal-estrazzjoni) u li huma ta’ vantaġġ għall-kondizzjonijiet 
ta’ xogħol ta’ kwalità f’impriżi li jaspiraw għall-investimenti. Ir-riforma riċenti tal-linji gwida 
tal-OECD biex tiġi promossa mġiba responsabbli tal-impriżi internazzjonali hija waħda mill-
aktar sinjali evidenti ta’ dan l-iżvilupp globali, li l-UE tħossha fid-dmir li tinkoraġġixxi.

Għalhekk ġabra ta’ standards soċjali u ambjentali għandha takkompanja kull ftehima ta’ 
investiment. Għandha tiġi stabbilita distinzjoni, li skontha l-UE tinnegozja kapitolu dwar l-
investimenti fil-qafas tal-aktar negozjati globali dwar ftehima ta’ skambju ħieles, jew inkella 
f’dak tan-negozjati li jwasslu għal ftehima ta’ investiment indipendenti.

Fl-ewwel każ, tajjeb li nfakkru t-talba tal-PE biex tiġi integrata klawsola dwar ir-
responsabilità soċjali tal-impriżi f’kull ftehima ta’ skambju ħieles iffirmata mill-UE. Hija 
għandha tinkludi obbligu ta’ trasparenza u ta’ segwitu, kif ukoll il-possibilità li l-vittmi li 
jbatu min-nuqqas ta’ rispett ta’ dawn id-dispożizzjonijiet iressqu l-każ tagħhom il-qorti, 
quddiem imħallef. Mil-lat ambjentali, il-politika Ewropea għandha tipproteġi l-bijodiversità, 
tappoġġja t-trasferiment tat-teknoloġiji, it-titjib tal-infrastrutturi u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet.

Fil-każ ta’ ftehimiet ta’ investiment negozjati b’mod indipendenti minn ftehima ta’ skambju 
ħieles, tali standards soċjali u ambjentali għandhom ikunu integrati b’mod awtomatiku, iżda 
għandhom ikunu wkoll vinkolanti biex jiġi żgurat li tabilħaqq jiġu implimentati. Bosta 
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ftehimiet bilaterali ta’ investiment attwali diġà jużaw klawsola li timpedixxi d-dgħufija tal-
leġiżlazzjoni soċjali jew ambjentali biex wieħed jattira l-investimenti. Dan huwa bidu 
inkoraġġanti, iżda l-UE għad fadlilha x’taqdef.

5) Mekkaniżmu ta’ soluzzjoni għall-kunflitti u responsabilità internazzjonali tal-UE

Is-sistema attwali għas-soluzzjoni tal-kunflitti, li ta’ spiss tiffunzjona skont ir-regoli tal-ICSID 
jew tas-CNUDI, għandha tiġi mmodifikata ħafna biex tintegra diversi elementi fundamentali 
bħalma huma n-neċessità ta’ iktar trasparenza fil-każijiet il-qorti u fil-kontenut tas-sentenzi; 
il-possibilità għall-partijiet li jressqu appell; l-obbligu li jiġu eżawriti r-rimedji legali lokali, 
b’ċerti kondizzjonijiet, qabel ma wieħed jirrikorri għall-arbitraġġ internazzjonali; il-possibilità 
li wieħed jirrikorri għal “amicus curiae briefs”; u finalment l-obbligu li jintgħażel post wieħed 
biss għall-arbitraġġ biex jiġi evitat il-“forum shopping”.

Barra minn hekk, il-komunikazzjoni ssemmi l-possibilità li jitressqu lmenti minn Stat għal 
ieħor. Il-politika Ewropea għandha tkun aktar ambizzjuża, u għandha tippermetti wkoll li l-
każijiet jitressqu l-qorti mit-trejdjunjins jew mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetajiet ċivili, jekk 
xejn biex jiġi vverifikat ir-rispett mill-partijiet tal-impenji tagħhom fil-kwestjonijiet soċjali u 
ambjentali.
Suġġett ieħor huwa dak tar-responsabilità internazzjonali tal-UE u tal-konsegwenzi tal-
ġestjoni attwali Komunitarja tal-politiki tal-investiment. Fil-fatt, l-adeżjoni tal-UE mal-ICSID 
tista’ tkun stadju neċessarju, iżda llum il-ġurnata mhijiex possibbli peress li l-Istati Membri 
m’aderixxewx magħha. Suġġett prinċipali ieħor, huwa dak tar-responsabilità finanzjarja: jekk 
l-UE fiha nnifisha tiġi kkundannata permezz ta’ sentenza, min se jappoġġjaha fir-rigward tal-
konsegwenzi finanzjarji? L-ammont tal-multa jittieħed mill-baġit Ewropew, jew mill-baġit 
tal-Istat Membru li jkun wettaq l-att ikkundannat mis-sentenza?

6) Għażla tal-imsieħba u s-setgħat tal-PE

Il-Kummissjoni elenkat il-pajjiżi li għandhom jikkostitwixxu l-imsieħba privileġġjati għan-
negozjati tal-ewwel ftehimiet ta’ investiment: il-Kanada, iċ-Ċina, l-Indja, il-Mercosur, ir-
Russja u s-Singapor. Dawn l-għażliet jissodisfaw żewġ interessi strateġiċi tal-UE: in-negozjati 
mal-pajjiżi li l-potenzjal tas-suq tagħhom huwa importanti, iżda fejn l-investimenti barranin 
jistħoqqilhom jiġu protetti aħjar.
Il-Kummissjoni ħabbret ukoll li ma tixtieqx tistabbilixxi mudell tipiku, li jiġi applikat b’mod 
identiku għall-imsieħba kummerċjali kollha. Jekk din il-loġika hija ġġustifikata min-neċessità 
li wieħed jadatta ruħu għas-sitwazzjoni individwali ta’ kull imsieħeb, hija m’għandha fl-ebda 
każ tippermetti sitwazzjoni ta’ “pick and choose” fir-rigward tal-elementi fundamentali 
elenkati fid-dettall fil-kapitoli preċedenti.

Finalment, ir-rapporteur tagħkom iqis li hija prijorità li l-pożizzjoni tal-PE dwar il-futur tal-
politika ta’ investiment tinftiehem u titqies mill-Kummissjoni u l-Kunsill qabel ma n-
negozjati dwar kapitolu fuq l-investiment jinbdew mal-ewwel imsieħba li huma l-Kanada, l-
Indja u s-Singapor. Dan jimplika li l-Kummissjoni ma tippreżentax l-abbozz tagħha ta’ 
mandat ta’ negozjati lill-Kunsill sakemm il-PE ma jkunx adotta r-riżoluzzjoni tiegħu. Fl-istess 
ħin, il-PE għandu l-intenzjoni li jara li l-prerogattivi l-ġodda tiegħu jiġu rispettati 
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kompletament skont it-Trattat ta’ Lisbona u l-ftehima ta’ qafas bejn il-Kummissjon u l-PE, 
biex il-mandati ta’ negozjati jaslulu fil-ħin biex ikun jista’ jesprimi l-pożizzjoni tiegħu, u biex 
din il-pożizzjoni tittieħed inkunsiderazzjoni kif xieraq mill-Kummissjoni u l-Kunsill.


