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Inleiding

Op basis van de artikelen 206 en 207 VWEU behoren buitenlandse directe investeringen 
(BDI) tot de exclusieve bevoegdheid van de EU. Deze ontwikkeling met grote gevolgen levert 
een dubbele uitdaging op, zowel voor het beheer van de meer dan 1 200 bilaterale 
investeringsovereenkomsten ("Bilateral Investement Treaties" – BTI’s) die al door de 
lidstaten gesloten zijn, als voor de vaststelling van een toekomstig Europees 
investeringsbeleid dat voldoet aan de verwachtingen van investeerders en gastlanden.

Bij de vaststelling van dit toekomstig beleid, dat onderdeel is van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek, wordt allereerst een analyse gemaakt van het tot op heden gevoerde 
investeringsbeleid. 

Op bilateraal niveau zijn sinds 1959 bijna 3 000 BTI’s gesloten. Deze overeenkomsten, die 
overwegend tussen meer ontwikkelde en ontwikkelingslanden zijn gesloten om juridische en 
financiële bescherming aan de investeerders van eerstgenoemde landen te waarborgen, zijn 
opgezet rond drie speerpunten: non-discriminatie (voor en/of na de investering), bescherming 
van investeerders en hun investeringen, en het bestaan van een rechtsmechanisme ter 
waarborging van deze beginselen dankzij de nieuwe mogelijkheid voor bedrijven om een 
klacht tegen regeringen in te dienen bij internationale rechterlijke instanties.

De eerste in de jaren negentig ingediende klachten hebben echter verschillende 
problematische aspecten aan het licht gebracht, in het bijzonder het risico van conflicten 
tussen particuliere belangen en de regulerende taak van de overheid. 

Op multilateraal of plurilateraal niveau zijn de onderhandelingen op OESO-niveau 
mislukt, waarbij de besprekingen over een Internationale Investeringsovereenkomst 
(International Investment Agreement – IIA) in 1998 zijn gestuit op de kwestie van het behoud 
van overheidsinterventie, waarbij het onmogelijk dreigde te worden om autonoom in 
particuliere belangen in te grijpen. Bij de WTO in 2004 zijn de onderhandelingen weer 
opgestart, maar werden daar ook weer afgebroken door verzet van de ontwikkelingslanden. 
Deze historische context dient centraal te staan bij de beschouwingen van de EU over haar 
toekomstig beleid. Dit beleid dient volledig aan te sluiten bij de algemene tendens van 
kwalitatief hoogstaande investeringen die een positieve bijdrage aan de economische en 
sociale vooruitgang en aan het milieu leveren. Tegenover deze omvangrijke uitdaging dienen 
de lidstaten en de Commissie het eens te worden over een herverdeling van taken, om een 
gezamenlijke stap voorwaarts mogelijk te maken in het kader van een gemeenschappelijk en 
coherent beleid. Uit dien hoofde wil het EP een cruciale rol vervullen en is het onderhavige 
werkdocument bedoeld om de uitgangspunten voor reflectie aan te geven, die ertoe moeten 
leiden dat het EP een resolutie aanneemt over de toekomst van het investeringsbeleid van de 
EU. 

1) Definities en toepassingsgebied

De besprekingen over de nieuwe Europese bevoegdheid hebben zich al snel gericht op de 
kwestie van het toepassingsgebied. Verschillende overwegingen moeten hier worden 
onderscheiden:

- in de artikelen 206 en 207 VwEU is slechts sprake van BDI’s die vallen onder de 
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gemeenschappelijke handelspolitiek, een exclusieve bevoegdheid van de EU. In de 
arresten van het Europese Hof van Justitie wordt dit op basis van de volgende drie 
criteria gedefinieerd: het gaat om langetermijninvesteringen met de mogelijkheid van 
verwerving van een belang van ten minste 10 % in een onderneming, waarbij sprake is 
van zeggenschap op managementniveau. Deze definitie komt overigens overeen met 
de door het IMF en de OESO opgestelde definities. Hier tegenover staan in het 
bijzonder portfolio-investeringen, bewijzen van vorderingen op een onderneming of 
intellectuele-eigendomsrechten;

- de Commissie zelf gaat uit van de regels van de interne markt als rechtvaardiging 
van een al voor het verdrag van Lissabon bestaande bevoegdheid om te onderhandelen 
over portfolio-investeringen. 

Ondanks de door de Commissie en de lidstaten getoonde bereidheid om over een breed scala 
van investeringen te onderhandelen, is het de vraag of het verdedigbaar is om aan alle soorten 
investeringen een zelfde hoog beschermingsniveau toe te kennen. De EU staat op het punt om 
uitgebreide wetgeving over de behandeling van hedgefondsen in Europa in te voeren. Kan 
deze wetgeving door een buitenlandse investeerder als een belemmering voor zijn 
beursinvesteringen of als een soort indirecte onteigening worden beschouwd, waarvoor hij 
beroep tegen de EU kan aantekenen bij een internationaal scheidsgerecht? 

Bovendien kunnen de lidstaten, zelfs als de bevoegdheid tussen de lidstaten en de Commissie 
is verdeeld, aan de Commissie volmacht verlenen om over alle onderwerpen te 
onderhandelen. Ook daarbij kunnen twee opvattingen tegenover elkaar komen te staan: dat dit 
leidt tot een versterkte positie van de Commissie bij de internationale onderhandelingen of dat 
het daarentegen een risico creëert dat de Europese concessies op het gebied van investeringen 
te groot worden, ervan uitgaande dat de al zeer open economie van de EU bij de internationale 
onderhandelingen weinig andere drijfveren biedt. Als sprake is van gemengde 
overeenkomsten, moeten deze overeenkomsten ook door alle nationale parlementen worden 
geratificeerd en zullen ze leiden tot een breed publiek debat.

Ten slotte is het, wat betreft de definities, van belang de hoedanigheid van buitenlandse 
investeerder beter te definiëren. Meerdere lidstaten hebben gekozen voor ruime definities, 
waarbij een eenvoudig postadres voldoende kan zijn om te kwalificeren als een onderneming 
van de betreffende lidstaat. Deze praktijk heeft rampzalige gevolgen gehad, omdat het 
hierdoor voor bepaalde ondernemingen mogelijk was de nationale rechtsgang van hun eigen 
land te ontduiken: door gebruik te maken van buitenlandse dochterondernemingen of 
buitenlandse investeerders, konden zij een klacht tegen hun eigen land indienen via een door 
een derde land gesloten BTI. Investeerders hebben ook van deze techniek gebruik gemaakt 
door de meest voordelige BTI’s te kiezen voor het indienen van hun klacht. Het is duidelijk 
dat dergelijke praktijken voorkomen moeten worden.

2) Bescherming van investeerders

De bescherming van investeerders blijft de eerste prioriteit in de investeringsovereenkomsten. 
De Raad benadrukt in zijn conclusies over de mededeling, dat het nieuwe Europese kader 
geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bescherming van investeerders en de waarborgen 
waar zij thans recht op hebben. Ervan uitgaande dat bepaalde Europese BTI’s mogelijkerwijs 
wereldwijd tot de meest beschermende overeenkomsten voor investeerders behoren 
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(bepalingen met een algemene formulering geven de rechters een grote interpretatievrijheid), 
is het legitiem om na te gaan of een dergelijk criterium haalbaar is of juist een belemmerende 
factor vormt die het voor de Commissie onmogelijk maakt om een door de lidstaten aanvaard 
Europees beleid uit te werken.

De noodzaak om de "beste praktijken" er uit te halen, zoals ook volgt uit genoemde 
conclusies van de Raad, lijkt niet alleen een redelijkere, maar vooral een efficiëntere optie te 
zijn, omdat het daarmee mogelijk is de bij het toekomstig Europees beleid behorende 
samenhang en strategie te ontwikkelen. 

Een belangrijk onderdeel van het toekomstig Europees beleid is de liberalisering van 
investeringen. Op dit moment bevatten de meeste Europese BTI’s beschermingsregels voor de 
periode nadat de investering is gepleegd, en niet voor de periode ervoor, namelijk betreffende 
de toegang van derde landen tot de markt. De Commissie onderhandelt al over gedeeltelijke 
liberalisering van investeringen, in het bijzonder op gebied van diensten, maar dit aspect 
wordt geheel bekrachtigd door de in het verdrag van Lissabon verleende bevoegdheden.

De Commissie onderscheidt de relatieve (non-discriminatie) en absolute (eerlijke en billijke 
behandeling, schadeloosstelling bij onteigening) beschermingswaarborgen. Voor de non-
discriminatiebeginselen is het van belang vast te stellen dat de bevoegdheidsoverdracht naar 
Europees niveau kan leiden tot meer coherente regels voor het definiëren van de vestiging en 
de toegang tot de markt enerzijds, en voor het definiëren van bescherming ervan anderzijds. 
Bovendien moet deze ruimere bevoegdheid op het gebied van investeringen de EU de 
mogelijkheid geven meer gewicht in de schaal te leggen bij multilaterale besprekingen over 
de global governance van investeringen.

In de beschouwingen over de toegang tot de markt, met inachtneming van de noodzaak om 
bepaalde sectoren uit te sluiten, is het ook van belang ervoor te zorgen dat elke verdere 
openstelling van de Europese markt, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, 
zo wordt ingericht dat wederzijdse toegang voor haar belangrijkste handelspartners mogelijk 
is.

3) Bescherming van de publieke belangen

De bescherming van overheidsinterventie is een fundamentele kwestie bij de vaststelling van 
het toekomstig investeringsbeleid van de EU.

De opkomst van nieuwe landen als locale of mondiale mogendheden met een groot 
investeringsvermogen wijzigt het klassieke beeld waarin de ontwikkelde landen de enige 
investeerders waren. In een context van toegenomen internationale concurrentie kan het 
ongecontroleerd opheffen van barrières schade berokkenen aan de gerechtvaardigde 
bescherming van de mogelijkheid tot overheidsinterventie. De door bepaalde investeerders 
ondernomen acties hebben dan ook, ook al wordt veelal erkend dat investeringen het 
concurrentievermogen van de gastlanden verbeteren, de mogelijkheid tot overheidsinterventie 
in deze landen zwaar aangetast. 

De stijging van het aantal gevallen waarin invoering van nieuwe wetgeving heeft geleid tot 
veroordeling van de Staat wegens indirecte onteigening, vormt de tweede belangrijke 
ontwikkeling van de laatste jaren. Vele voorbeelden zijn het waard om te worden aangehaald, 
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in het bijzonder dat van Argentinië, dat door drie ondernemingen ervan werd beschuldigd de 
voor consumenten geldende waterprijzen na de economische crisis van 2001 te hebben 
bevroren. In juli 2010 werd in een uitspraak van het ICSID (internationaal centrum voor de 
beslechting van investeringsgeschillen) aangegeven dat de Argentijnse regering het beginsel 
van "eerlijke en billijke behandeling" had geschonden. De argumenten van de Argentijnse 
regering dat sprake zou zijn van een "noodsituatie" werden niet door het scheidsgerecht 
geaccepteerd. 

Er moet worden opgemerkt dat de Verenigde Staten en Canada, die behoorden bij de eerste 
landen die last hadden van de gevolgen van de te vage formuleringen in de 
investeringsovereenkomst van de NAFTA, hun BTI-model hebben aangepast om de 
interpretatiemogelijkheid voor rechters te beperken en een betere bescherming van hun 
mogelijkheid tot overheidsinterventie te waarborgen.

Naast opneming van een specifieke bepaling in alle toekomstige overeenkomsten betreffende 
het recht van de EU en de lidstaten om regels op te stellen op het gebied van onder andere 
milieubescherming, werknemers, consumenten of culturele diversiteit, moet de EU van 
dezelfde gedachtegang uitgaan bij het opstellen van de verschillende beschermingsmodellen, 
zodat de lidstaten over de benodigde waarborgen beschikken voor door hen op te stellen 
regels en wetten. De verschillende modellen moeten dan ook als volgt gedefinieerd worden:

- non-discriminatie (nationale behandeling, meest begunstigde natie en eerlijke en billijke 
behandeling). In dit model moet in het bijzonder een vergelijkingsbasis tussen buitenlandse 
investeerders en investeerders uit eigen land worden opgenomen, waarbij de noodzaak van het 
werken onder "vergelijkbare omstandigheden" wordt uitgewerkt; 

- onteigening: een duidelijk en billijk evenwicht tussen de verschillende publieke en private 
belangen moet centraal staan in de onteigeningsbepalingen;

- bepalingen met algemene gelding (parapluclausule): hierdoor is het mogelijk om 
privaatrechtelijke overeenkomsten tussen een investeerder en het land dat de BTI ondertekent, 
onder het toepassingsgebied van de BTI te brengen, waardoor het de facto mogelijk wordt om 
bij schending van genoemde contracten de zaak voor te leggen aan internationale arbitrage. 
Het opnemen van dergelijke clausules in toekomstige Europese investeringsovereenkomsten 
moet worden uitgesloten.

Ten slotte moet bij de liberalisering van investeringen een lijst worden opgesteld met sectoren 
waarvoor de toekomstige overeenkomsten niet gelden. Zo moeten bijvoorbeeld de voor de 
nationale defensie belangrijke strategische sectoren en gevoelige sectoren als cultuur of 
overheidsdiensten, verplicht worden uitgesloten van de werkingssfeer van de toekomstige 
overeenkomsten. Europa moet evenzeer bereid zijn naar de zorgen van haar partner-
ontwikkelingslanden te luisteren en geen aanvullende liberalisering te vragen als het land het 
voor zijn ontwikkeling nodig acht om bepaalde sectoren te beschermen, in het bijzonder op 
het gebied van de overheidsdiensten.

4) Opnemen van sociale en milieuvoorschriften

Naast de noodzakelijke bescherming van investeerders, moet het toekomstig EU-beleid 
duurzame investeringen die milieuvriendelijk zijn (een onderwerp dat vooral belangrijk is bij 
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de extractieve bedrijven) en uitstekende arbeidsomstandigheden in de bedrijven waarin wordt 
geïnvesteerd, bevorderen. De recente hervorming van de OESO-richtlijnen ter bevordering 
van verantwoord ondernemen voor multinationale ondernemingen, is een van de meest 
duidelijke tekenen van deze globale ontwikkeling; de EU kan niet anders dan deze 
ontwikkeling stimuleren.

Elke investeringsovereenkomst moet derhalve zijn voorzien van sociale en 
milieuvoorschriften. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen onderhandelingen van de 
EU over een investeringshoofdstuk in het kader van meer globale onderhandelingen over een 
vrijhandelsakkoord en onderhandelingen over een autonome investeringsovereenkomst.

In het eerste geval dient te worden gewezen op het verzoek van het EP tot opneming van een 
bepaling over de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen in elk door de EU gesloten 
vrijhandelsakkoord. Er moet een transparantie- en controleplicht worden opgenomen, evenals 
de mogelijkheid voor gedupeerden om, bij schending van deze bepalingen, de zaak aanhangig 
te maken. Op milieugebied moet het Europees beleid de biodiversiteit beschermen, overdracht 
van technologieën bevorderen, infrastructuren verbeteren en capaciteiten versterken.

In geval van investeringsovereenkomsten die los van een vrijhandelsakkoord worden 
gesloten, moeten dergelijke sociale en milieuvoorschriften automatisch worden opgenomen, 
maar moeten zij ook bindend zijn om hun daadwerkelijke toepassing te waarborgen. In 
verschillende bestaande BTI’s is al een bepaling opgenomen, die verbiedt dat de sociale of 
milieuwetgeving wordt afgezwakt om investeringen aan te trekken. Het begin is 
bemoedigend, maar de EU moet verder gaan.

5) Geschillenregeling en internationale aansprakelijkheid van de EU

De huidige geschillenregeling werkt meestal volgens de regels van de ICSID of de 
International Law Commission (UNILC) en moet grondig gewijzigd worden om er 
verschillende belangrijke onderdelen in op te nemen, zoals de benodigde grotere transparantie 
over de beoordeelde zaken en de inhoud van de uitspraken, de beroepsmogelijkheid voor 
partijen, de plicht om, onder bepaalde voorwaarden, eerst de lokale bezwaar- en 
beroepsprocedures volledig te benutten alvorens internationale arbitrage in te schakelen, de 
mogelijkheid om een beroep te doen op "amicus curiae briefs" en ten slotte de verplichting 
om één arbitrageplaats te kiezen om "forum shopping" te voorkomen.

In de mededeling wordt bovendien de mogelijkheid genoemd om klachten van land tot land in 
te dienen. Het Europese beleid moet ambitieuzer zijn en moet het ook voor vakbonden en 
burgerorganisaties mogelijk maken om een zaak aanhangig te maken; alleen zij kunnen 
controleren of partijen hun sociale en milieuverplichtingen nakomen.

Een ander onderwerp is de internationale aansprakelijkheid van de EU en de gevolgen van het 
inmiddels communautaire beheer van het investeringsbeleid. Toetreding van de EU tot de 
ICSID is dan ook een noodzakelijke stap, die echter nu onmogelijk is omdat niet alle lidstaten 
zich hebben aangesloten. Een ander belangrijk onderwerp is de financiële aansprakelijkheid: 
als een vonnis leidt tot veroordeling van de EU als zodanig, wie draagt dan de financiële 
consequenties? Wordt de hoogte van de boete ingehouden op de Europese begroting of op de 
begroting van de lidstaat die de gewraakte handeling heeft goedgekeurd? 
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6) Keuze van partners en bevoegdheden van het EP

De Commissie heeft een lijst opgesteld van partners die voorrang krijgen bij het sluiten van de 
eerste investeringsovereenkomsten: Canada, China, India, Mercosur, Rusland en Singapore. 
Deze keuze is gebaseerd op twee strategische belangen van de EU: onderhandelen met landen 
met een aanzienlijk marktpotentieel, waar buitenlandse investeringen echter beter beschermd 
dienen te worden.

De Commissie heeft eveneens aangekondigd geen standaardmodel te willen opstellen dat op 
identieke wijze voor alle handelspartners zal gaan gelden. Ook al wordt deze benadering 
gerechtvaardigd door de noodzakelijke aanpassing aan de eigen situatie van elke partner, het 
mag op geen enkele wijze leiden tot een "pick and choose" van de belangrijke onderdelen die 
in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven.

Ten slotte acht uw rapporteur het een prioriteit dat de Commissie en de Raad luisteren naar en 
rekening houden met het standpunt van het EP over het toekomstig investeringsbeleid, 
alvorens zij onderhandelingen over een investeringshoofdstuk met de eerste partners Canada, 
India en Singapore opstarten. Dit impliceert dat de Commissie haar voorstel voor een 
onderhandelingsmandaat niet aan de Raad overlegt, zolang het EP nog geen resolutie heeft 
aangenomen. Parallel hieraan wil het EP dat volledig rekening wordt gehouden met de nieuwe 
voorrechten van dit EP uit hoofde van het Verdrag van Lissabon en het tussen de Commissie 
en het EP gesloten kaderakkoord, zodat de onderhandelingsmandaten tijdig aan het EP 
worden verstrekt om een standpunt te kunnen bepalen en de Commissie en de Raad naar 
behoren rekening houden met dit standpunt.


