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Wprowadzenie:
Zgodnie z art. 206 i 207 TFUE bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wchodzą w zakres 
wyłącznej kompetencji UE. Zmiana ta, niosąca za sobą poważne konsekwencje, ustanawia 
podwójne wyzwanie. Z jednej strony jest to wyzwanie dla zarządzania ponad 1200 
dwustronnymi umowami inwestycyjnymi już zawartymi przez państwa członkowskie, z 
drugiej – dla określenia przyszłej europejskiej polityki inwestycyjnej spełniającej oczekiwania 
zarówno inwestorów, jak i państw, w których inwestycje są dokonywane.
Określenie tej przyszłej polityki, stanowiącej część wspólnej polityki handlowej, wymaga 
przede wszystkim analizy strategii inwestycyjnych stosowanych do chwili obecnej. 
W wymiarze stosunków dwustronnych od 1959 r. podpisanych zostało blisko 
3000 dwustronnych umów inwestycyjnych. W tego rodzaju umowach, zawieranych 
najczęściej między krajami rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się w celu zapewnienia 
ochrony prawnej i finansowej inwestorom z pierwszej grupy państw, pierwszeństwo 
przyznawane jest trzem kwestiom. Są to: niedyskryminacja (w fazie przed-
i poinwestycyjnej), ochrona inwestorów i ich inwestycji oraz istnienie mechanizmu 
prawnego, który umożliwia zapewnienie przestrzegania wymienionych zasad dzięki nowej 
możliwości wnoszenia przez przedsiębiorstwa skarg przeciwko rządom do 
międzynarodowych organów sądowych.

Niemniej jednak pojawienie się pierwszych skarg w latach 90. ujawniło wiele aspektów 
problematycznych dotyczących zwłaszcza ryzyka konfliktu między interesami prywatnymi 
a misją regulacyjną władzy publicznej. 
W wymiarze stosunków wielostronnych negocjacje w sprawie inwestycji w ramach OECD 
nie zakończyły się sukcesem, ponieważ podczas dyskusji dotyczącej międzynarodowej 
umowy inwestycyjnej napotkano w 1998 r. problem związany z ochroną obszaru interwencji 
publicznej wobec groźby niemożności przyszłej interwencji niezależnej od interesów 
prywatnych. Negocjacje, wznowione następnie w 2004 r. w ramach WTO, zostały ponownie 
przerwane wskutek sprzeciwu krajów rozwijających się. Przywołany kontekst historyczny 
powinien stanowić centralny element refleksji UE nad jej przyszłą polityką. Polityka ta 
powinna być w pełni zgodna z ogólnym dążeniem do poszukiwania inwestycji wysokiej 
jakości, przyczyniających się do postępu gospodarczego, społecznego i ekologicznego. 
Wobec tego wielkiego wyzwania państwa członkowskie i Komisja będą musiały uzgodnić 
taki podział zadań, który umożliwiłby wspólne dokonywanie postępów w ramach wspólnej i 
spójnej polityki. W tym kontekście PE zamierza odegrać zasadniczą rolę, a niniejszy 
dokument roboczy służy sformułowaniu podstaw refleksji mającej doprowadzić do przyjęcia 
przez Parlament rezolucji w sprawie przyszłości polityki inwestycyjnej UE. 

1) Definicje i zakres stosowania
W ramach dyskusji w sprawie nowej kompetencji UE szybko skoncentrowano się na kwestii 
zakresu jej stosowania. Należy tu wyróżnić szereg względów:

- W art. 206 i 207 TFUE mowa jest jedynie o BIZ jako należących do obszaru 
wspólnej polityki handlowej wchodzącej w zakres wyłącznej kompetencji UE. W 
orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są one definiowane na 
podstawie trzech kryteriów: stanowią inwestycje długoterminowe, umożliwiające 
nabycie co najmniej 10% przedsiębiorstwa i towarzyszy im kontrola menedżerska. 
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Definicja ta jest zresztą zgodna z definicjami opracowanymi przez MFW i OECD. Jest 
to zjawisko odmienne od inwestycji portfelowych, dłużnych papierów wartościowych 
przedsiębiorstw oraz praw własności intelektualnej.

- Komisja opiera się z kolei na zasadach rynku wewnętrznego, aby udowodnić swoje 
kompetencje w zakresie negocjowania inwestycji portfelowych istniejące jeszcze 
przed Traktatem z Lizbony. 

Pomimo wyrażanej przez Komisję i państwa członkowskie woli negocjacji w sprawie 
szerokiej gamy inwestycji, należy zastanowić się, czy uzasadnione jest przyznawanie 
wszystkim rodzajom inwestycji tego samego wysokiego poziomu ochrony. W UE rozważane 
jest przyjęcie solidnych przepisów w sprawie ram funduszy hedgingowych w Europie. Czy 
przepisy te mogłyby zostać uznane przez inwestora zagranicznego za przeszkodę dla jego 
inwestycji giełdowych, albo stanowić rodzaj pośredniego wywłaszczenia, w związku 
z którym inwestor mógłby wnieść skargę na UE do arbitra międzynarodowego? 
Ponadto, mimo iż mamy tu do czynienia ze wspólną kompetencją państw członkowskich i 
Komisji, państwa członkowskie mogą upoważnić Komisję do negocjowania ogółu danych 
kwestii. Także w tym przypadku można wyobrazić sobie dwa sprzeczne scenariusze, w 
zależności od tego, czy uzna się, że wzmocniłoby to Komisję w negocjacjach 
międzynarodowych, czy przeciwnie – że stworzyłoby to ryzyko nadmiernych ustępstw ze 
strony Europy w dziedzinie inwestycji, z uwagi na fakt, że już obecnie bardzo otwarta 
gospodarka UE oferuje mało innych środków nacisku do wykorzystania w negocjacjach 
międzynarodowych. Jeżeli chodzi o umowy mieszane, one także będą musiały zostać 
ratyfikowane przez wszystkie parlamenty krajowe i wywołają szeroko zakrojoną debatę 
publiczną.
Jeżeli chodzi wreszcie o definicje, nie należy zapominać o konieczności lepszego 
zdefiniowania statusu inwestora zagranicznego. Kilka państw członkowskich zadecydowało 
o przyjęciu obszernych definicji, zgodnie z którymi zwykły adres pocztowy wystarcza do 
określenia przynależności państwowej przedsiębiorstwa. Praktyka ta przyniosła opłakane 
skutki, ponieważ umożliwiła niektórym przedsiębiorstwom obejście krajowych 
mechanizmów prawnych działających w ich własnych państwach. Przedsiębiorstwom tym 
udało się, przy wykorzystaniu oddziałów lub inwestorów za granicą, złożyć skargę na własny 
kraj na podstawie dwustronnej umowy inwestycyjnej zawartej z krajem trzecim. Inwestorzy 
także korzystali z tej techniki, wybierając najbardziej korzystne dwustronne umowy 
inwestycyjne w celu złożenia skargi. Jasnym jest, że należy unikać tego rodzaju praktyk.

2) Ochrona inwestorów
Ochrona inwestorów pozostaje kwestią o najważniejszym znaczeniu w ramach umów 
inwestycyjnych. W swoich konkluzjach w sprawie komunikatu Rada podkreśliła, że nowe 
ramy europejskie nie powinny wpłynąć ujemnie na ochronę inwestorów i gwarancje, 
z których korzystają oni obecnie. Mając świadomość, że niektóre z europejskich 
dwustronnych umów inwestycyjnych należą potencjalnie do umów zapewniających 
inwestorom największą ochronę na świecie (klauzule sformułowane w bardzo ogólny sposób 
pozostawiają sędziom dużą swobodę interpretacji), można słusznie zastanowić się, czy tego 
rodzaju kryterium stanowi osiągalny cel, czy przeciwnie – blokadę uniemożliwiającą Komisji 
opracowanie europejskiej polityki, którą państwa członkowskie będą mogły zaakceptować.
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Konieczność wyłonienia „najlepszych praktyk”, także przywołana w konkluzjach Rady, 
wydaje się stanowić opcję nie tylko rozsądniejszą, lecz przede wszystkim skuteczniejszą, 
ponieważ umożliwia ona rozwinięcie sposobu myślenia i strategii właściwych dla przyszłej 
europejskiej polityki inwestycyjnej. 

Ważnym elementem przyszłej europejskiej polityki będzie liberalizacja inwestycji. Obecnie 
w większości europejskich dwustronnych umów inwestycyjnych określone są zasady 
ochrony, czyli zasady dotyczące fazy poinwestycyjnej. Nie są natomiast określone zasady 
dotyczące fazy przedinwestycyjnej, czyli dostępu do rynku państw trzecich. Komisja 
negocjuje już pewne aspekty liberalizacji inwestycji, w szczególności w dziedzinie usług, 
niemniej jednak wymiar ten zostanie ogólnie wzmocniony za sprawą nowych kompetencji 
przyznanych na mocy Traktatu z Lizbony.
Komisja wprowadza rozróżnienie między gwarancjami ochrony względnymi
(niedyskryminacja) a absolutnymi (sprawiedliwe i równe traktowanie, odszkodowanie 
w przypadku wywłaszczenia). Jeżeli chodzi o zasady niedyskryminacji, należy zauważyć, że 
przesunięcie kompetencji na szczebel europejski umożliwia uzyskanie większej spójności 
przepisów, które określają warunki założenia działalności i dostępu do rynku oraz przepisów, 
które określają warunki jego ochrony. Dodatkowo ta bardziej całościowa kompetencja 
w zakresie inwestycji powinna zwiększyć znaczenie UE w dyskusjach wielostronnych 
w sprawie globalnego zarządzania inwestycyjnego.
W ramach debaty w sprawie dostępu do rynku zasadniczą kwestią będzie zadbanie o to, aby 
wszelkiego rodzaju dodatkowe otwarcie rynku europejskiego, zwłaszcza w dziedzinie 
zamówień publicznych, było uzależnione od analogicznego otwarcia rynku głównych 
partnerów handlowych UE. Nie należy przy tym zapominać o koniecznym wyłączeniu 
niektórych sektorów z zakresu stosowania przyszłych umów.

3) Ochrona obszaru interwencji publicznej
Kwestia ochrony obszaru interwencji publicznej będzie miała zasadnicze znaczenie 
w określeniu przyszłej polityki inwestycyjnej UE.
Pojawienie się nowych potęg lokalnych lub światowych o dużych zdolnościach 
inwestycyjnych zmienia klasyczne wyobrażenie, zgodnie z którym jedynymi inwestorami 
były kraje rozwinięte. W kontekście wzmożonej konkurencji światowej niekontrolowane 
znoszenie barier może zaszkodzić uzasadnionej ochronie możliwości interwencji państwa. 
Dlatego też, o ile według powszechnej opinii inwestycje podnoszą konkurencyjność krajów, 
w których są dokonywane, o tyle działania niektórych inwestorów mogły poważnie naruszyć 
zdolność interwencji publicznej w tych państwach. 

To właśnie druga ważna zmiana, jaka nastąpiła w ostatnich latach – mianowicie wzrost liczby 
przypadków, w których przyjęcie nowych przepisów doprowadziło do skazania państwa 
z powodu pośredniego wywłaszczenia. Można w tym miejscu przywołać kilka przykładów, 
zwłaszcza przykład Argentyny, oskarżonej przez trzy przedsiębiorstwa o zamrożenie opłat za 
wodę ponoszonych przez konsumentów po kryzysie gospodarczym w 2001 r. W lipcu 2010 r. 
ICSID orzekło, że rząd argentyński naruszył zasadę „sprawiedliwego i równego traktowania”. 
Argumenty rządu argentyńskiego dotyczące „stanu wyższej konieczności” nie zostały 
przyjęte przez sąd. 

Należy zauważyć, że Stany Zjednoczone i Kanada, zaliczające się do państw, które ucierpiały 
z powodu zbyt niejasnych sformułowań umowy inwestycyjnej NAFTA, przyjęły swój model 
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dwustronnych umów inwestycyjnych w celu ograniczenia możliwości interpretacyjnych 
sędziów oraz zapewnienia skuteczniejszej ochrony obszaru interwencji publicznej. 

Należy nie tylko włączyć do wszystkich przyszłych umów specjalną klauzulę, stwierdzającą 
prawo UE i państw członkowskich do regulacji między innymi w dziedzinach ochrony 
środowiska, pracowników, konsumentów czy różnorodności kulturowej, ale też włączyć te 
same rozważania do opracowywanych w UE rozmaitych standardów ochrony, tak aby 
państwa dysponowały koniecznymi gwarancjami w odniesieniu do swoich uprawnień do 
regulowania i stanowienia prawa. Poszczególne standardy należy w związku z tym określić 
następująco:
- niedyskryminacja (traktowanie narodowe, klauzula największego uprzywilejowania oraz 
sprawiedliwe i równe traktowanie): w ramach tego standardu należy uwzględnić podstawę 
porównania inwestorów zagranicznych i krajowych, podkreślając konieczność działania 
w „podobnych warunkach”; 
- wywłaszczenie: główną właściwością przepisów dotyczących wywłaszczenia powinna być 
wyraźna i właściwa równowaga między różnymi interesami publicznymi i prywatnymi;
- przepisy ogólne (ang. „umbrella clause”): standard ten umożliwia włączenie do zakresu 
stosowania dwustronnych umów inwestycyjnych wszelkich umów prawa prywatnego 
zawartych między inwestorem a państwem podpisującym dwustronną umowę inwestycyjną, 
co de facto pozwala na złożenie skargi do międzynarodowego sądu arbitrażowego 
w przypadku naruszenia tejże umowy. Włączenie tego rodzaju klauzul do przyszłych 
europejskich umów inwestycyjnych powinno być wykluczone.

Wreszcie, liberalizacji inwestycji powinno towarzyszyć przedstawienie wykazu sektorów 
nieobjętych przyszłymi umowami. Dla przykładu sektory o strategicznym znaczeniu dla 
obrony narodowej oraz sektory wrażliwe, jak np. kultura czy usługi publiczne, powinny 
obowiązkowo zostać wyłączone z zakresu stosowania przyszłych umów. Europa powinna 
jednocześnie zwracać uwagę na problemy swoich rozwijających się partnerów i nie domagać 
się większej liberalizacji w sytuacji, gdy dane państwo uważa za konieczną dla swojego 
rozwoju ochronę niektórych sektorów, zwłaszcza w dziedzinie usług publicznych.

4) Uwzględnienie norm społecznych i ekologicznych
Przyszła polityka UE będzie musiała nie tylko obowiązkowo chronić inwestorów, lecz także 
wspierać inwestycje trwałe, przyjazne dla środowiska (kwestia szczególnie ważna, gdy chodzi 
o przemysł wydobywczy) i wspomagające wysokiej jakości warunki pracy 
w przedsiębiorstwach, których inwestycje te będą dotyczyły. Niedawna reforma wytycznych 
OECD mająca na celu promowanie odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw 
międzynarodowych jest jednym z najbardziej widocznych przejawów tej globalnej zmiany, 
którą UE ma obowiązek wspierać.
Wszelkim umowom inwestycyjnym powinien zatem towarzyszyć zestaw norm społecznych 
i ekologicznych. Należy wprowadzić rozróżnienie między negocjacjami nad rozdziałem 
dotyczącym inwestycji, prowadzonymi przez UE w ramach bardziej ogólnych negocjacji w 
sprawie umowy o wolnym handlu, a negocjacjami dotyczącymi niezależnej umowy 
inwestycyjnej.

W pierwszym przypadku należy przypomnieć o wniosku PE dotyczącym włączenia klauzuli 
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o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do wszelkich umów o wolnym handlu 
podpisanych przez UE. Klauzula ta powinna zawierać wymóg przejrzystości i monitorowania, 
a także możliwość zwrócenia się do sądu przez ofiary nieprzestrzegania tych postanowień. 
Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, europejska polityka powinna chronić różnorodność 
biologiczną, wspierać transfer technologii, poprawę infrastruktury i zwiększanie zdolności.
W przypadku umów inwestycyjnych negocjowanych w sposób niezależny od umowy 
o wolnym handlu konieczne będzie automatyczne włączanie tego rodzaju norm społecznych 
i ekologicznych. Konieczne będzie też nadawanie im charakteru wiążącego, aby zapewnić ich 
rzeczywiste stosowanie. Kilka obowiązujących dwustronnych umów inwestycyjnych zawiera 
już klauzulę zakazującą osłabienia przepisów socjalnych lub w dziedzinie ochrony 
środowiska celem przyciągnięcia inwestorów. Jest to obiecujący początek, UE powinna 
jednak podjąć dalsze działania.

5) Mechanizm rozstrzygania sporów i międzynarodowa odpowiedzialność UE

W ramach obecnego systemu rozstrzygania sporów, stosowanego najczęściej zgodnie 
z zasadami ICSID lub UNCITRAL, należy wprowadzić głębokie zmiany celem 
uwzględnienia kilku podstawowych elementów, takich jak: konieczność zwiększenia 
przejrzystości w zakresie rozpatrywanych spraw i treści orzeczeń; możliwość wnoszenia 
przez strony apelacji od orzeczeń; obowiązek wyczerpania lokalnych sądowych dróg 
odwoławczych, pod pewnymi warunkami, p rzed  możliwością złożenia skargi do 
międzynarodowego sądu arbitrażowego; możliwość odwołania się do spostrzeżeń amicus 
curiae, czy wreszcie obowiązek wyboru jednego miejsca arbitrażu celem uniknięcia „forum 
shopping”.
W komunikacie wymieniono dodatkowo możliwość składania skarg między państwami. 
Europejska polityka powinna być ambitniejsza i umożliwiać także wnoszenie skarg przez 
związki zawodowe bądź organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które jako jedyne są 
w stanie sprawdzić przestrzeganie przez strony zobowiązań socjalnych i dotyczących ochrony 
środowiska

Kolejna kwestia to międzynarodowa odpowiedzialność UE i konsekwencje wspólnotowego 
odtąd zarządzania polityką inwestycyjną. Przystąpienie UE do ICSID wydaje się etapem 
koniecznym, jednak obecnie nie jest możliwe, ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie 
przystąpiły do Centrum. Inna zasadnicza kwestia dotyczy odpowiedzialności finansowej. 
Jeżeli UE jako taka zostanie skazana na mocy wyroku, kto poniesie tego konsekwencje 
finansowe? Czy kwota kary zostanie pobrana z budżetu europejskiego, czy też z budżetu 
państwa członkowskiego, które przyjęło akt skazany w wyroku? 

6) Wybór partnerów i uprawnienia PE

Komisja wymieniła państwa, które powinny być uprzywilejowanymi partnerami w ramach 
negocjowania pierwszych umów inwestycyjnych. Są to: Chiny, Indie, Kanada, Mercosur, 
Rosja i Singapur. Wybór ten odpowiada dwóm interesom strategicznym UE – należy 
negocjować z krajami o dużym potencjale rynkowym, ale takimi, w których inwestycje 
zagraniczne powinny być lepiej chronione.
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Komisja zapowiedziała także, iż nie zamierza tworzyć uniwersalnego modelu, który byłby 
stosowany w identyczny sposób wobec wszystkich partnerów handlowych. O ile logika ta jest 
uzasadniona koniecznością dostosowania się do szczególnej sytuacji każdego z partnerów, 
o tyle nie powinna ona umożliwiać swobodnego wyboru tylko niektórych spośród 
zasadniczych elementów wymienionych w poprzednich rozdziałach.
Sprawozdawca uważa wreszcie za kwestię priorytetową to, aby stanowisko PE w sprawie 
przyszłej polityki inwestycyjnej zostało wysłuchane i uwzględnione przez Komisję i Radę 
przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie inwestycji z pierwszymi partnerami, czyli Kanadą, 
Indiami i Singapurem. Oznacza to, że Komisja nie może przedstawić swojego projektu 
upoważnienia do negocjacji Radzie, dopóki Parlament Europejski nie przyjmie swojej 
rezolucji. Parlament Europejski będzie jednocześnie wymagał przestrzegania w pełni jego 
nowych uprawnień, wynikających z Traktatu z Lizbony oraz umowy ramowej między 
Komisją a PE, aby upoważnienia do negocjacji zostały mu przekazane wystarczająco 
wcześnie, by mógł wyrazić swoje stanowisko i aby stanowisko to zostało należycie 
uwzględnione przez Komisję i Radę.


