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Introducere
Articolele 206 și 207 din TFUE prevăd investițiile străine directe (ISD) drept competență 
exclusivă a UE. Această evoluție cu consecințe majore prezintă o provocare dublă, atât pentru 
gestionarea celor peste 1200 de acorduri bilaterale de investiții (ABI) deja încheiate de statele 
membre, cât și pentru definirea unei viitoare politici europene de investiții care să răspundă 
așteptărilor investitorilor și statelor beneficiare. 

Definirea acestei viitoare politici, integrată politicii comerciale comune, presupune mai întâi o 
analiză a politicilor de investiții astfel cum au fost conduse până în prezent. 

La nivel bilateral, circa 3 000 de ABI au fost semnate începând cu 1959. Încheiate cel mai 
adesea între țări dezvoltate și țări în curs de dezvoltare, concepute să acorde protecție juridică 
și financiară investitorilor din țările dezvoltate, aceste acorduri sunt structurate în funcție de 
trei priorități: nediscriminarea (ante și post-investiții), protecția investitorilor și a investițiilor 
acestora și existența unui mecanism juridic care să permită respectarea acestor principii, grație 
noii posibilități aflate la dispoziția investitorilor, de a depune plângeri împotriva guvernelor pe 
lângă instanțe juridice internaționale.
Totodată, apariția primelor plângeri în anii ’90 a indicat mai multe aspecte problematice, mai 
ales cu privire la riscul de conflict între interesele private și competențele de reglementare ale 
autorității publice. 

La nivel multilateral sau plurilateral, negocierile privind investițiile au eșuat la nivelul 
OCDE, unde discuțiile privind un Acord Internațional de Investiții (AMI) s-au blocat asupra 
chestiunii conservării spațiului de intervenție publică, amenințat să nu mai poată interveni 
independent de interese private.  Relansate în 2004 în cadrul OMC, negocierile au fost și aici 
întrerupte de opoziția țărilor în curs de dezvoltare. Acest context istoric va trebui să stea la 
baza concepției UE privind viitoarea sa politică. Această politică va trebui să se înscrie 
întrutotul în tendința generală care vizează identificarea de investiții de calitate, care să 
contribuie în mod pozitiv la progresul economic, social și ecologic. Confruntate cu o astfel de 
provocare, statele membre și Comisia ar trebui să convină asupra unei împărțiri a sarcinilor 
care să permită progresul comun în cadrul unei politici comune și coerente. În acest sens, PE 
intenționează să joace un rol esențial, iar prezentul document de lucru este menit să pună 
bazele unei reflecții care să conducă la adoptarea de către PE a unei rezoluții referitoare la 
viitorul politicii de in vestiții a UE. 

1) Definiții și domeniul de aplicare
Dezbaterile privind noua competență europeană s-au concentrat rapid asupra problemei 
domeniului său de aplicare. Aici trebuie distinse mai multe aspecte:

- Articolele 206 și 207 din TFUE menționează doar ISD ca intrând în domeniul de 
aplicare al politici comerciale comune, competență exclusivă a UE. Hotărârile Curții 
Europene de Justiții oferă o definiție fondată pe trei criterii: acestea reprezintă 
investiții pe termen lung, care vizează achiziționarea a cel puțin 10% dintr-o 
întreprindere, coroborate cu un control managerial. Această definiție este în acord cu 
cele elaborate de către FMI și OCDE. Aceste investiții se diferențiază de investițiile de 
portofoliu, de titlurile de creanță ale unei întreprinderi sau de drepturile de proprietate 
intelectuală.
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- Comisia se bazează, în schimb, pe regulile pieței interne pentru a justifica o 
competență anterioară Tratatului de la Lisabona, privind negocierea investițiilor de 
portofoliu. 

În ciuda dorinței manifestate de Comisie și de statele membre de a negocia asupra unei palete 
largi de investiții, este oportună întrebarea dacă se justifică acordarea aceluiași nivel de 
protecție ridicată tuturor tipurilor de investiții. UE este pe punctul de a adopta o legislație dură 
cu privire la statutul fondurilor speculative („hedge funds”) în Europa – ar putea acest lucru să 
fie considerat de un investitor străin drept un obstacol la investițiile bursiere sau să constituie 
o formă de expropriere indirectă, pentru care UE ar putea fi atacată în fața unei instanțe 
internaționale? 

De altfel, deși competența însăși este partajată între statele membre și Comisie, cele dintâi pot 
mandata Comisia să negocieze asupra întregului ansamblu. Două puncte de vedere riscă să se 
opună și în acest sens, fie considerând că acest aspect ar acorda mai multe competențe 
Comisiei în negocierile internaționale, fie, dimpotrivă, că aceasta ar crea un risc de concesii 
europene prea importante în materie de investiții, ținând cont de faptul că economia UE, și așa 
foarte deschisă, nu oferă prea multe alte puncte forte în negocierile internaționale. În cazul 
acordurilor mixte, acestea vor trebui de asemenea ratificate de parlamentele naționale și vor 
suscita dezbateri publice intense.

Totodată, în materie de definiții, nu putem ignora necesitatea unei mai bune definiri a calității 
investitorului străin. Mai multe state membre au preferat definiții generoase, permițând ca o 
simplă adresă poștală să servească de element de identificare a naționalității unei întreprinderi. 
Această practică a avut consecințe nefaste, întrucât a permis unor întreprinderi să evite 
mecanismele juridice naționale din propriile lor țări: făcând uz de filialele din străinătate sau 
de investitori străini, acestea au putut depune plângeri împotriva propriilor țări invocând un 
ABI încheiat cu o țară terță. Investitori individuali au făcut de asemenea uz de această tehnică 
pentru a alege cele mai avantajoase ABI atunci când depun plângeri. Este evident că astfel de 
practici trebuie evitate.

2) Protecția investitorilor
Protecția investitorilor rămâne principala prioritate a acordurilor de investiții. În concluziile 
sale asupra comunicării, Consiliul subliniază că noul cadru european nu va trebui să afecteze 
negativ protecția investitorilor și garanțiile de care aceștia beneficiază în prezent. Având în 
vedere că anumite ABI sunt poate printre cele mai avantajoase în lume din punct de vedere al 
protecției pentru investitori (clauzele formulate de manieră generală permit judecătorilor o 
mare libertate de interpretare), este legitimă întrebarea dacă un astfel de criteriu constituie un 
obiectiv rezonabil, sau dacă, din contră, nu cumva este un element de blocaj ce nu permite 
Comisiei elaborarea unei politici europene acceptate de statele membre.

Necesitatea de a identifica cele mai bune practici, de asemenea evocate în concluziile 
Consiliului, pare a fi o opțiune nu doar mai rezonabilă, ci și mai eficace, întrucât ar permite 
dezvoltarea unei logici și a unei strategii proprii viitoarei politici europene de investiții. 
Un element important al acesteia va fi liberalizarea investițiilor. În prezent, cele mai multe 
dintre ABI europene stabilesc reguli de protecție, respectiv după realizarea investiției, dar nu 
și în prealabil, respectiv în ceea ce privește accesul pe piețele țărilor terțe. Comisia negociază 
deja anumite aspecte ale liberalizării investițiilor, mai ales în domeniul serviciilor, dar această 
dimensiune va fi consolidată în mod global prin noile competențe conferite prin Tratatul de la 
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Lisabona.
Comisia distinge între garanțiile de protecție relative (nediscriminare) și absolute (tratament 
just și echitabil, despăgubire în caz de expropriere). În ceea ce privește principiile de 
nediscriminare, trebuie remarcat faptul că transferul competenței la nivel european permite o 
mai mare coerență a regulilor ce definesc și permit accesul la piață, pe de o parte, și a celor ce 
definesc protecția acesteia, pe de altă parte. De altfel, această competență mai globală în 
materie de investiții trebuie să permită UE o poziție mai puternică în dezbaterile multilaterale 
privind guvernanța globală a investițiilor.

În reflecția cu privire la accesul la piață, ținând totodată cont de excluderea necesară a 
anumitor sectoare, va fi la fel de importantă garantarea faptului că orice deschidere 
suplimentară a spațiului european, mai ales în domeniul achizițiilor publice, va trebui 
condiționată de o deschidere reciprocă din partea principalilor săi parteneri comerciali.

3) Protecția spațiului public
Problema protecției spațiului de intervenție publică va fi crucială pentru definirea viitoarei 
politici de investiții a UE.
Apariția unor noi puteri locale sau mondiale, cu mari capacități de investiții, modifică 
percepția clasică a țărilor dezvoltate ca unici investitori. Într-un context de concurență 
internațională intensă, eliminarea necontrolată a barierelor ar putea dăuna protecției legitime a 
capacității de intervenție publică. Astfel, dacă se recunoaște în general că investițiile 
îmbunătățesc competitivitatea țărilor-gazdă, acțiunile inițiate de anumiți investitori au avut 
putut afecta în mod dur capacitatea de intervenție publică în aceste țări. 
Aceasta constituie a doua evoluție importantă din ultimii ani, respectiv înmulțirea cazurilor în 
care adoptarea unei noi legislații a condus la condamnarea statului pentru exproprieri 
indirecte. Câteva exemple merită amintite, mai ales cel al Argentinei, acuzate de trei societăți 
de a fi înghețat prețul apei plătit de consumatori după criza din 2001. În iulie 2010, o hotărâre 
a CIRDI a stabilit că guvernul argentinian a violat principiul „tratamentului just și echitabil”. 
Argumentele guvernului argentinian referitoare la starea de necesitate nu au fost acceptate de 
tribunal. 

Trebuie remarcat că Statele Unite și Canada, care se numără printre primele state ce au suferit 
de pe urma consecințelor formulărilor prea vagi din acordul de investiții al NAFTA, au 
adaptat modelul propriu de ABI pentru a limita capacitatea de interpretare a judecătorilor și 
pentru a asigura o mai bună protecție a spațiului lor de intervenție publică.  

Pe lângă includerea unei clauze specifice în toate acordurile viitoare care să prevadă dreptul 
UE și al statelor membre de a reglementa printre altele investițiile în domeniile protecției 
mediului, al forței de muncă, al consumatorilor sau al diversității culturale, UE trebuie să 
integreze aceleași reflecții în elaborarea de diverse standarde de protecție, astfel încât statele 
membre să dispună de garanțiile necesare de reglementare și legiferare. Aceste standarde ar 
trebui să includă și:

- nediscriminarea (tratamentul național, clauza națiunii celei mai favorizate și tratamentul just 
și echitabil); acest standard trebuie neapărat să integreze o bază de comparație între 
investitorii străini și naționali, menționând necesitatea de a opera în „condiții similare”. 
- expropriere; trebuie avut în vedere un echilibru clar între diferitele interese publice și private 
în materie de dispoziții privind exproprierea;
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- dispoziții general-aplicabile („umbrella clause”, în engleză); acest standard permite 
includerea în domeniul de aplicare a ABI a oricărui contract de drept privat încheiat între un 
investitor și statul semnatar al ABI, permițând recursul la arbitraj internațional în caz de 
încălcare a respectivului contract. Trebui exclusă inserarea de astfel de clauze în viitoarele 
acorduri de investiții europene.

Totodată, liberalizarea investițiilor va trebui însoțită de o listă a sectoarelor ce nu intră în 
domeniul de aplicare al viitoarelor acorduri. De exemplu, sectoarele importante din punct de 
vedere strategic pentru apărarea națională și sectoarele sensibile precum cultura sau serviciile 
publice trebuie în mod necesar excluse din domeniul de aplicare al viitoarelor acorduri. 
Europa va trebui totodată să iasă în întâmpinarea nevoilor partenerilor săi în curs de 
dezvoltare, fără să ceară o liberalizare suplimentară atunci când țara în cauză consideră 
importantă pentru dezvoltarea sa protejarea anumitor sectoare, mai ales în domeniul 
serviciilor publice.

4) Integrarea de norme sociale și de mediu
Pe lângă protecția necesară a investitorilor, viitoarea politică a UE va trebui să promoveze 
investiții durabile, ecologice (un subiect deosebit de important pentru domeniul industriilor 
extractive) și care să asigure condiții de muncă de calitate în întreprinderile ce fac obiectul 
investițiilor. Recenta reformă a liniilor directoare ale OCDE, vizând promovarea unui 
comportament responsabil din partea societăților internaționale este unul dintre semnele cele 
mai evidente ale acestei evoluții globale, pe care UE trebuie să o susțină.
Orice acord de investiții va trebui prin urmare însoțit de un ansamblu de norme sociale și de 
mediu. Trebuie stabilită o distincție, conform căreia UE negociază un capitol privind 
investițiile în cadrul unor negocieri mai globale privind un acord de liber-schimb, sau 
respectiv negocierile vizează un acord de investiții independent.
În primul caz trebuie reamintită solicitarea PE, privind integrarea unei clauze de 
responsabilitate socială a societăților în orice acord de liber-schimb încheiat de UE. Aceasta 
presupune o obligație de transparență și de monitorizare, precum și posibilitatea de acțiune în 
instanță pentru victimele ce suferă de pe urma nerespectării acestor dispoziții. În materie de 
mediu, politica europeană ar trebui să protejeze diversitatea, să favorizeze transferul de 
tehnologii, îmbunătățirea infrastructurilor și consolidarea capacităților.
În cazul acordurilor de investiții negociate în mod independent de un acord de liber-schimb, ar 
trebui integrate în mod automat astfel de norme sociale și de mediu, și totodată asigurată 
obligativitatea acestora, în vederea aplicării lor reale. Mai multe ABI în vigoare utilizează 
deja o clauză ce interzice relativizarea legislației sociale sau de mediu în vederea atragerii de 
investiții. Se poate vorbi de un început încurajator, însă UE trebuie să meargă mai departe.

5) Mecanismul de soluționare a diferendelor și responsabilitatea internațională a UE

Sistemul actual de soluționare a diferendelor, operând cel mai adesea după regulile ICSID și
CNUDCI, trebuie profund modificat pentru a integra mai multe elemente fundamentale cum 
ar fi necesitatea unei mai bune transparențe cu privire la spețele judecate și la conținutul 
verdictelor; posibilitatea acordată părților de a introduce recurs; obligația de a epuiza 
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modalitățile juridice locale, sub rezerva anumitor condiții, înainte de a putea recurge la 
arbitrajul  internațional; posibilitatea de a recurge la „amicus curiae briefs” (avize juridice 
voluntare). Și, în fine, obligația de alegere a unui unic loc de arbitraj, pentru a evita formulele 
de tip „forum shopping” (alegerea unor instanțe cât mai favorabile).

De altfel, comunicarea menționează posibilitatea de introducere de plângeri la nivel de stat. 
Politica europeană trebuie să fie mai ambițioasă și să permită sesizarea instanțelor de către 
sindicate sau de către reprezentanți ai societății civile, unicele capabile să verifice cu adevărat 
respectarea de către părți a angajamentelor în materie de aspecte sociale și de mediu.

Un alt subiect este cel al responsabilității internaționale a UE și al consecințelor gestiunii, de 
acum comunitare, a politicilor de investiții. De fapt, aderarea UE la ICSID ar fi o etapă 
necesară, însă în prezent imposibilă, întrucât nu toate statele membre au aderat. Un alt subiect 
esențial – responsabilitatea financiară: dacă UE însăși face obiectul unei hotărâri defavorabile, 
cine va suporta consecințele financiare? Amenda respectivă va fi plătită din bugetul european 
sau din al statului care a adoptat actul condamnat în respectiva hotărâre? 

6) Selecționarea partenerilor și competențele PE

Comisia a enumerat țările ce ar trebui să devină parteneri privilegiați pentru negocierea 
primelor acorduri de investiții: Canada, China, India, Mercosur, Rusia și Singapore. Această 
selecție răspunde la două interese strategice ale UE: negocierea cu țări cu un important 
potențial de piață, dar în care investițiile străine presupun o mai bună protecție.

Comisia a anunțat, de asemenea, că nu dorește stabilirea unui model-tip, care să fie aplicat în 
mod identic tuturor partenerilor comerciali. Dacă această logică se justifică prin necesitatea de 
adaptare la situația proprie fiecărui partener, aceasta nu trebuie în nici un caz să permită 
comportamente de genul „pick and choose” cu privire la elementele fundamentale prezentate 
mai sus.
În final, raportorul consideră drept o prioritate ca poziția PE cu privire la viitoarea politică de 
investiții să fie cunoscută și luată în calcul de Comisie și Consiliu înainte de inițierea unui 
capitol privind investițiile cu primii parteneri – Canada, India și Singapore. Acest lucru 
presupune din partea Comisiei ca aceasta să nu prezinte Consiliului mandatul său de 
negociere înainte ca PE să fi adoptat rezoluția sa. În paralel, PE intenționează să se asigure de
respectarea deplină a prerogativelor ce-i revin în temeiul Tratatului de la Lisabona și al 
acordului-cadru dintre Comisie și PE, astfel încât mandatele de negociere să-i fie transmise cu 
suficient timp înainte pentru a-și putea exprima poziția, iar ca aceasta să fie luată pe deplin în 
calcul de Comisie și Consiliu.


