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Úvod:
Priame zahraničné investície (PZI) patria podľa článkov 206 a 207 ZFEÚ do výlučnej 
právomoci EÚ. Tento vývoj s výraznými následkami prináša dve výzvy, ktorými je riadenie 
viac ako 1 200 bilaterálnych investičných dohôd (BID), ktoré už uzatvorili členské štáty 
a vymedzenie budúcej európskej investičnej politiky, ktorá spĺňa očakávania investorov 
a štátov, ktoré sú príjemcami.

Vymedzeniu tejto budúcej politiky integrovanej do spoločnej obchodnej politiky predchádza 
najskôr analýza doteraz uplatňovaných investičných politík. 

Od roku 1959 bolo na bilaterálnej úrovni podpísaných približne 3000 BID. Tieto dohody 
boli najčastejšie uzatvorené medzi rozvinutými krajinami a rozvojovými krajinami s cieľom 
zabezpečiť právnu a finančnú ochranu investorov z rozvinutých krajín. Tieto dohody majú tri 
priority: nediskrimináciu (pred a/alebo po investícii), ochranu investorov a ich investícií 
a existenciu právneho mechanizmu, ktorý umožňuje zabezpečiť dodržiavanie týchto zásad 
vďaka novej možnosti pre podniky podávať sťažnosť na vlády v rámci medzinárodných 
právnych inštitúcií.
Podanie prvých sťažností v 90. rokoch však odhalilo viacero problematických aspektov, 
najmä rizika konfliktu záujmov medzi súkromnými záujmami a regulačnou úlohou verejnej 
moci. 

Pokiaľ ide o mnohostrannú a viacstrannú úroveň, rokovania stroskotali na úrovni OECD, 
kde pri diskusiách o medzinárodnej investičnej dohode (MID) v roku 1998 došlo k rozporu 
v otázke zachovania priestoru na zásah verejnej moci, ktorej hrozilo, že nebude môcť 
zasahovať nezávisle od súkromných záujmov. Rokovania boli obnovené v roku 2004 v rámci 
WTO, ale boli opätovne prerušené, pretože rozvojové krajiny sa postavili proti. Tento 
historický kontext musí byť v centre úvahy EÚ o svojej budúcej politike. Táto sa musí plne 
začleniť do všeobecnej tendencie zameranej na hľadanie kvalitných investícií, ktoré 
pozitívnym spôsobom prispievajú k hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu 
pokroku. Vzhľadom na túto veľkú výzvu sa členské štáty a Komisia budú musieť dohodnúť 
na rozdelení úloh, ktoré umožní spoločne napredovať v rámci spoločnej a súdržnej politiky. 
Z tohto dôvodu bude EP zohrávať kľúčovú úlohu a tento pracovný dokument je východiskom 
pre úvahu, ktorá povedie EP k prijatiu uznesenia o budúcnosti investičnej politiky EÚ. 

1) Vymedzenia pojmov a rozsah pôsobnosti
Diskusie o novej európskej právomoci sa rýchlo sústredili na otázku rozsahu pôsobnosti. 
Treba tu rozlíšiť viacero prístupov:

– V článkoch 206 a 207 ZFEÚ sa neuvádza, že do rozsahu pôsobnosti spoločnej 
obchodnej politiky, ktorá spadá do výlučnej právomoci EÚ, patria iba PZI. V 
rozsudkoch Európskeho súdneho dvora sa uvádza vymedzenie založené na troch 
kritériách: sú to dlhodobé investície, ktoré umožňujú získať najmenej 10 % podniku 
a ktoré sprevádza manažérska kontrola. Táto definícia je v súlade s definíciou, ktorú 
vymedzil MMF a OECD. Stavia sa najmä proti portfóliovým investíciám, dlhopisom 
podnikov a právam duševného vlastníctva.

– Pokiaľ ide o Komisiu, tá vychádza z pravidiel vnútorného trhu na odôvodnenie 
právomoci na rokovanie o portfóliových investíciách, ktorá existovala pred 
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Lisabonskou zmluvou. 

Napriek vôli rokovať o širokej škále investícií, ktorú prejavila Komisia a členské štáty, treba 
si položiť otázku, či je správne, aby všetky druhy investícií mali rovnakú vysokú úroveň 
ochrany. Keďže EÚ je pripravená prijať prísne právne predpisy na reguláciu „hedge funds“ 
v Európe, mohol by to zahraničný investor považovať za brzdu svojich burzových investícií, 
alebo by tieto právne predpisy mohli predstavovať formu nepriameho vyvlastnenia, za ktoré 
by investor mohol žalovať EÚ na medzinárodnom súde? 
Okrem toho, hoci sú právomoci rozdelené medzi členské štáty a Komisiu, členské štáty môžu 
udeliť mandát Komisii, aby rokovala o všetkých témach. Môžu sa vytvoriť dva odlišné 
pohľady, podľa toho, či sa na túto skutočnosť pozerá ako na niečo, čo by posilnilo Komisiu 
v medzinárodných rokovaniach, alebo opačne, ako na niečo, čo by predstavovalo riziko príliš 
veľkých európskych ústupkov v oblasti investovania, keďže už aj tak veľmi otvorené 
hospodárstvo EÚ ponúka v medzinárodných rokovaniach len málo iných mechanizmov. 
Pokiaľ ide o zmiešané dohody, tieto by mali ratifikovať všetky národné parlamenty, pričom 
by sa mala uskutočniť rozsiahla verejná diskusia.
Čo sa týka kapitoly o vymedzeniach, nemožno zabudnúť na potrebu lepšieho vymedzenia 
kvality zahraničného investora. Viaceré členské štáty si zvolili široké vymedzenia, na základe 
ktorých jednoduchá poštová adresa postačuje na stanovenie štátnej príslušnosti podniku. 
Tento postup mal škodlivé dôsledky, pretože umožnil niektorým podnikom obísť vnútroštátne 
právne mechanizmy ich vlastného štátu: využitím pobočiek alebo investorov v zahraničí 
mohli podať žalobu proti svojej vlastnej krajine prostredníctvom BID, ktorú uzatvorila tretia 
krajina. Investori využili túto techniku a vybrali si BID, ktorá bola najvýhodnejšia na podanie 
žaloby. Je jasné, že takýmto praktikám sa treba vyhnúť.

2) Ochrana investorov
Ochrana investorov zostáva prvoradou prioritou v rámci investičných dohôd. Vo svojich 
záveroch o oznámení Rada zdôrazňuje, že nový európsky rámec by nemal negatívne 
ovplyvniť ochranu investorov a záruky, ktoré sa im v súčasnosti poskytujú. Keďže niektoré 
európske BID sa radia medzi dohody s potenciálne najvyššou ochranou investorov na svete 
(doložky so všeobecnou formuláciou poskytujú sudcom veľkú voľnosť pri výklade), 
oprávnene si treba položiť otázku, či takéto kritérium je cieľom, ktorý sa dá dosiahnuť, alebo 
naopak, je blokujúcim prvkom, ktorý znemožňuje Komisii vypracovať európsku politiku 
akceptovanú členskými štátmi.

Potreba vymedziť „osvedčené postupy“, ktorá sa tiež uvádza v záveroch Rady, sa zdá byť 
nielen primeranejšou možnosťou, ale najmä účinnejšou, pretože umožňuje rozvinúť vlastnú 
logiku a stratégiu budúcej európskej investičnej politiky. 
Dôležitým prvkom budúcej európskej politiky bude liberalizácia investícií. V súčasnosti sa vo 
väčšine európskych BID stanovujú pravidlá ochrany, ktoré sa týkajú obdobia po investovaní, 
ale netýkajú sa obdobia pred investovaním, t. j. prístupu na trh tretích krajín. Komisia už 
rokuje o niektorých otázkach liberalizácie investícií, najmä v oblasti služieb, ale tento rozmer 
bude celkovo posilnený novými právomocami, ktoré udeľuje Lisabonská zmluva.

Komisia rozlišuje medzi relatívnymi zárukami ochrany (nediskriminácia) a absolútnymi 
zárukami (spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie, odškodnenie v prípade vyvlastnenia). Pokiaľ 
ide o zásady nediskriminácie, je dôležité poznamenať, že transfer právomoci na európsku 
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úroveň umožňuje zvýšiť súdržnosť pravidiel, ktoré vymedzujú vytvorenie a prístup na trh, 
s pravidlami, ktoré vymedzujú ochranu. Táto globálnejšia právomoc v oblasti investícií musí 
umožniť pridať EÚ váhu v rámci mnohostranných diskusií o globálnom spravovaní investícií.
Počas úvah o prístupe na trh, majúc na pamäti potrebné vylúčenie niektorých sektorov, je tiež 
podstatné zaručiť, aby každé ďalšie otvorenie európskeho trhu najmä v oblasti verejného 
obstarávania bolo podmienené recipročným otvorením zo strany hlavných obchodných 
partnerov.

3) Ochrana verejného priestoru
Otázka ochrany priestoru na verejný zásah bude kľúčová pri vymedzení budúcej investičnej 
politiky EÚ.

Nástup nových krajín ako miestnych alebo svetových veľmocí s veľkou investičnou kapacitou 
mení klasické chápanie, podľa ktorého investormi boli iba rozvinuté krajiny. V rámci rastúcej 
medzinárodnej hospodárskej súťaže môže neriadené odstránenie prekážok poškodiť legitímnu 
ochranu kapacity zásahu verejnej moci. Aj keď sa vo všeobecnosti uznáva, že investície 
zlepšujú konkurencieschopnosť hosťujúcich krajín, akcie, ktoré uskutočnili niektorí investori, 
silno poškodili kapacitu zásahu verejnej moci v týchto krajinách. 

Táto skutočnosť predstavuje druhý dôležitý vývoj v posledných rokoch a ide tu o znásobenie 
prípadov, keď nové právne predpisy viedli k odsúdeniu štátu z dôvodu nepriameho 
vyvlastnenia. Treba pripomenúť viacero príkladov, najmä Argentínu, ktorú žalovali tri 
podniky za to, že zmrazila ceny vody, ktoré platili spotrebitelia po hospodárskej kríze v roku 
2001. V júli 2010 sa v rozhodnutí ICSID uviedlo, že argentínska vláda porušila zásadu 
„spravodlivého a rovnakého zaobchádzania“. Súd neprijal argumenty argentínskej vlády o 
„stave potreby“ . 
Treba poznamenať, že Spojené štáty a Kanada, patriace medzi prvé štáty, ktoré trpeli 
následkami príliš nepresných formulácií investičných dohôd NAFTA, prispôsobili svoj model 
BID v záujme zúženia možnosti výkladu sudcami a zabezpečenia lepšej ochrany svojho 
priestoru na zásah verejnej moci.  
Okrem začlenenia osobitnej doložky, ktorá spresňuje právo EÚ a členských štátov na 
reguláciu, okrem iného, v oblasti ochrany životného prostredia, pracujúcich, spotrebiteľov 
alebo kultúrnej rozmanitosti, do všetkých budúcich dohôd, EÚ musí pristúpiť k rovnakým 
úvahám počas vypracovania rôznych štandardov ochrany, tak aby členské štáty získali 
potrebné záruky týkajúce sa ich práva na reguláciu a tvorbu právnych predpisov. Rôzne 
štandardy by sa mali teda vymedziť takto:
– nediskriminácia, (zaobchádzanie na základe vnútroštátneho práva, doložka najvyšších 
výhod a spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie): tento štandard musí zahŕňať najmä bázu na 
porovnanie medzi zahraničnými a vnútroštátnymi investormi, pričom treba uviesť, že je 
potrebné vykonávať činnosť v „rovnakých podmienkach“. 
– vyvlastnenie: kľúčovým bodom ustanovení o vyvlastnení musí byť jasná a spravodlivá 
rovnováha medzi jednotlivými verejnými a súkromnými záujmami.
– všeobecne uplatniteľné ustanovenia (v angličtine „umbrella clause“): tento štandard 
umožňuje začleniť do rozsahu pôsobnosti BID každú zmluvu založenú na súkromnom práve 
uzatvorenú medzi investorom a členským štátom, ktorý podpísal BID, čo v prípade porušenia 
tejto zmluvy poskytuje možnosť obrátiť sa na medzinárodnú arbitráž. Začlenenie takýchto 
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doložiek do budúcich európskych investičných dohovorov sa musí vylúčiť.

Liberalizáciu investícií musí sprevádzať zoznam sektorov, ktoré nie sú pokryté budúcimi 
dohodami. Napr. sektory strategicky dôležité pre národnú obranu a citlivé sektory, ako sú 
kultúra alebo verejné služby, musia byť zásadne vylúčené z rozsahu pôsobnosti budúcich 
dohôd. Európa bude musieť tiež zohľadňovať obavy svojich partnerských rozvojových krajín 
a nevyžadovať ďalšiu liberalizáciu, ak sa krajina domnieva, že k jej rozvoju je potrebné, aby 
sa chránili niektoré odvetvia, najmä v oblasti verejných služieb.

4) Začlenenie sociálnych a environmentálnych noriem
Okrem potrebnej ochrany investorov bude budúca politiky EÚ musieť podporovať udržateľné 
investície, ktoré chránia životné prostredie (mimoriadne dôležitá téma v oblasti ťažobného 
priemyslu) a ktoré uprednostňujú kvalitné pracovné podmienky v podnikoch, do ktorých 
smerujú investície. Nedávna reforma usmernení OECD na podporu zodpovedného postoja 
medzinárodných spoločností je jedným z najevidentnejších znakov tohto celkového vývoja, 
ktorý EÚ musí podporovať.
Každú investičnú dohodu bude musieť sprevádzať súbor sociálnych a environmentálnych 
noriem. Rokovania EÚ o kapitole o investíciách v rámci globálnejších rokovaní o dohode 
o voľnom obchode sa musia oddeliť od rokovaní o nezávislej investičnej dohode.

V prvom prípade treba pripomenúť žiadosť EP o zahrnutie doložky o sociálnej zodpovednosti 
podnikov do každej dohody o voľnom obchode, ktorú podpíše EÚ. Mala by zahŕňať 
povinnosť transparentnosti a monitorovania, ako aj možnosť obetí nedodržiavania týchto 
ustanovení obrátiť sa na sudcu. V environmentálnej oblasti by európska politika mala chrániť 
biodiverzitu, podporovať transfer technológií, zlepšenie infraštruktúr a posilnenie kapacít.
Do investičných dohôd, o ktorých sa rokuje nezávisle od dohody o voľnom obchode, by sa 
takéto sociálne a environmentálne normy mali začleňovať automaticky a mali by byť tiež 
záväzné, aby sa zabezpečilo ich skutočné uplatňovanie. Viaceré súčasné BID už využívajú 
doložku zakazujúcu zmiernenie sociálnych a environmentálnych právnych predpisov s cieľom 
získať investorov. Ide tu o sľubný začiatok, ale Európa musí ísť ďalej.

5) Mechanizmus urovnávania sporov a medzinárodná zodpovednosť EÚ

Súčasný systém urovnávania sporov fungujúci najčastejšie podľa pravidiel ICSID alebo 
UNCITRAL musí byť dôkladne upravený, aby zahrnul viaceré základné prvky, ako je potreba 
väčšej transparentnosti v súdnych veciach a v obsahu rozsudkov, možnosť pre strany podať 
odvolanie, povinnosť využiť všetky miestne právne prostriedky na základe určitých 
podmienok, predtým, než sa bude dať obrátiť na medzinárodnú arbitráž, možnosť využiť 
„amicus curiae briefs“ a povinnosť vybrať si jedno miesto arbitráže, aby nedochádzalo k 
„forum shopping“.
Okrem toho oznámenie uvádza možnosť podať žalobu štátu na štát. Európska politika musí 
byť ambicióznejšia a odborom a organizáciám v rámci občianskej spoločnosti musí 
poskytovať možnosť obrátiť sa na súdy, pretože iba odbory a organizácie občianskej 
spoločnosti sú schopné kontrolovať dodržiavanie záväzkov v sociálnej a environmentálnej 
oblasti.
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Ďalšou témou je medzinárodná zodpovednosť EÚ a dôsledky riadenia investičných politík, 
ktoré budú odteraz riadené Spoločenstvom. Pristúpenie EÚ k ICSID by malo byť 
nevyhnutnou etapou, ktorá však v súčasnosti nie je možná, pretože k dohovoru nepristúpili 
všetky členské štáty. Ďalšou dôležitou témou je finančná zodpovednosť: ak by EÚ ako taká 
bola odsúdená, kto by znášal finančné dôsledky takéhoto rozsudku? Pokuta sa zaplatí 
z európskeho rozpočtu alebo rozpočtu členského štátu, ktorý prijal akt odsúdený v rozsudku? 

6) Výber partnerov a právomoci EP

Komisia vypracovala zoznam krajín, ktoré by mali byť privilegovanými partnermi pri 
rokovaniach o prvých investičných dohodách: Kanada, Čína, India, Mercosur, Rusko 
a Singapur. Výber sa zakladá na dvoch strategických záujmoch EÚ: rokovať s krajinami, 
ktoré majú veľký trhový potenciál, ale kde je potrebné, aby zahraničné investície boli lepšie 
chránené.
Komisia tiež oznámila, že nemá v úmysle vypracovať vzorový model, ktorý by sa uplatňoval 
rovnakým spôsobom na všetkých obchodných partnerov. Hoci je táto logika odôvodnená 
potrebou prispôsobiť sa konkrétnej situácii každého partnera, v každom prípade však nesmie 
umožniť „pick and choose“ v prípade základných prvkov podrobne uvedených 
v predchádzajúcich kapitolách.

To, že Komisia a Rada vypočujú a zohľadnia pozíciu EP k budúcnosti investičnej politiky 
skôr, ako začnú rokovania o kapitole investícií s prvými partnermi, ako sú Kanada, India 
a Singapur, spravodajca považuje za prioritu. Znamená to, že Komisia nepredloží svoj návrh 
mandátu na rokovania Rade, kým EP neprijme uznesenie. EP bude zároveň vyžadovať, aby sa 
v plnej miere rešpektovali jeho nové právomoci vychádzajúce z Lisabonskej zmluvy a 
rámcovej dohody medzi Komisiou a EP a aby mandáty na rokovania boli poskytnuté v 
dostatočnom časovom predstihu, čo mu umožní vyjadriť svoju pozíciu, ktorú Komisia a Rada 
musia riadne zohľadniť.


