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Uvod
S členoma 206 in 207 PDEU so bile tuje neposredne naložbe uvrščene med izključne 
pristojnosti EU. Ta razvoj, ki prinaša velike spremembe, nas postavlja pred dvojni izziv, saj je 
treba sprejeti odločitev glede upravljanja več kot 1200 dvostranskih sporazumov o naložbah, 
ki so jih že sklenile države članice, ter hkrati opredeliti prihodnjo evropsko naložbeno 
politiko, ki bo izpolnila pričakovanja tako vlagateljev kot tudi držav naslovnic.
Pri opredelitvi te prihodnje politike, vključene v skupno trgovinsko politiko, se je treba 
najprej pomuditi pri analizi naložbenih politik, kot so se vodile doslej. 
Na dvostranski ravni je bilo od leta 1959 podpisanih skoraj 3000 dvostranskih sporazumov 
o naložbah. Ti sporazumi, ki so bili večinoma sklenjeni med razvitimi državami in državami v 
razvoju, da bi se z njimi zagotovila pravna in finančna zaščita vlagateljev prvih, temeljijo na 
treh prednostnih postavkah: nediskriminacija (pred in po izvedbi naložbe), zaščita vlagateljev 
in njihovih naložb ter obstoj pravnega mehanizma za zagotovitev spoštovanja teh načel po 
zaslugi nove možnosti za podjetja, da sprožijo sodni postopek zoper vlade pred mednarodnimi 
sodišči.
Vendar so prvi sodni postopki v 90. letih minulega stoletja razkrili več problematičnih 
vidikov, še zlasti v zvezi s tveganjem navzkrižja med zasebnimi interesi in regulacijsko vlogo, 
ki naj bi jo odigrali javni organi. 
Na mnogo- ali večstranski ravni so pogajanja v okviru Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) propadla, ko so pogovori o mednarodnem sporazumu o 
naložbah leta 1998 zašli v slepo ulico, kar zadeva vprašanje ohranjanja območja javne 
intervencije, saj je grozilo, da ta neodvisno od zasebnih interesov ne bo več mogoča. Nato so 
bila leta 2004 pogajanja sprožena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), vendar so 
bila znova prekinjena zaradi nasprotovanja držav v razvoju. Ta zgodovinski okvir mora biti v 
središču snovanja prihodnje politike EU. Ta bo morala polno upoštevati splošna prizadevanja 
za kakovostne naložbe, ki pozitivno vplivajo na gospodarski, družbeni in okoljski napredek. 
Države članice in Komisija se bodo morale ob spopadu s tem velikim izzivom dogovoriti o 
porazdelitvi nalog, ki jim bo omogočila skupen napredek v okviru skupne in skladne politike. 
EP želi v zvezi s tem odigrati ključno vlogo, zato je ta delovni dokument zasnovan kot 
izhodišče za razmislek, na podlagi katerega naj bi bila sprejeta resolucija EP o prihodnosti 
naložbene politike EU. 

1) Opredelitev pojmov in področje uporabe
Razprave o novi evropski pristojnosti so se hitro osredotočile na vprašanje njenega področja 
uporabe. Pri tem je treba upoštevati več dejavnikov:

- S členoma 206 in 207 PDEU so na področje skupne trgovinske politike, ki je v 
izključni pristojnosti EU, umeščene le tuje neposredne naložbe. V sodni praksi 
Sodišča Evropske unije so take naložbe opredeljene na podlagi treh meril: to so 
dolgoročne naložbe, ki omogočajo odkup vsaj 10 % podjetja in vključujejo vodstveni 
nadzor. Ta opredelitev se sklada z opredelitvijo, ki sta jo razvila Mednarodni denarni 
sklad (IMF) in OECD. Ne sklada se zlasti s portfeljskimi naložbami, dolžniškimi 
vrednostnimi papirji podjetja ali pravicami do intelektualne lastnine.

- Komisija se v zvezi s pogajanji o portfeljskih naložbah opira na pravila notranjega 
trga, s katerimi dokazuje pristojnost izpred Lizbonske pogodbe. 
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Čeprav se želijo Komisija in države članice pogajati o široki paleti naložb, se je treba vprašati, 
ali je utemeljeno, da se vsem vrstam naložb zagotovi enako visoka raven zaščite. EU je tik 
pred sprejetjem stroge zakonodaje v zvezi z vodenjem „hedge skladov“ v Evropi: ali bi lahko 
zunanji vlagatelj to dojemal kot zavoro za svoje borzne naložbe ali neke vrste posredno 
razlastitev, zaradi katere bi lahko sprožil postopek zoper EU pred mednarodnim arbitrom? 
Čeprav je pristojnost razdeljena med države članice in Komisijo, lahko prve drugi podelijo 
mandat za izvedbo pogajanj o vseh področjih. Tudi glede tega sta mogoča dva nasprotujoča si 
pogleda: to bi lahko okrepilo Komisijo pri mednarodnih pogajanjih ali pa bi, nasprotno, 
tvegali preveliko evropsko popuščanje, kar zadeva naložbe, saj že tako zelo odprto 
gospodarstvo EU ponuja le malo drugih vzvodov v mednarodnih pogajanjih. Tudi mešane 
sporazume bodo morali ratificirati vsi nacionalni parlamenti in v zvezi z njimi bo sprožena 
obsežna javna razprava.
Nazadnje, v poglavju, ki zadeva opredelitev pojmov, ne smemo pozabiti na to, da je treba 
nujno bolje opredeliti status tujega vlagatelja. Več držav članic se je odločilo za široke 
opredelitve, v skladu s katerimi je mogoče „državljanstvo“ podjetja opredeliti že na podlagi 
poštnega naslova. Ta praksa se je izkazala za škodljivo, saj je nekaterim podjetjem omogočila 
izogibanje nacionalnim pravnim mehanizmom njihove lastne države: prek hčerinskih družb 
ali vlagateljev v tujini so lahko sprožila sodni postopek zoper lastno državo, pri čemer so se 
sklicevala na dvostranski sporazum o naložbah, sklenjen s tretjo državo. Vlagatelji so to 
tehniko izrabljali tudi za to, da so izbrali dvostranske sporazume o naložbah, ki so bili ob 
sprožitvi sodnega postopka zanje najugodnejši. Takim praksam se je treba seveda izogibati.

2) Zaščita vlagateljev
Zaščita vlagateljev je še naprej najpomembnejša prednostna naloga sporazumov o naložbah. 
Svet je v sklepih glede sporočila poudaril, da nov evropski okvir ne sme negativno vplivati na 
zaščito vlagateljev in zagotovila, ki jih ti že uživajo. Ob upoštevanju dejstva, da so nekateri 
evropski dvostranski sporazumi o naložbah z vidika vlagateljev med najbolj zaščitniškimi na 
svetu (splošno formulirane določbe sodiščem dopuščajo široko diskrecijsko pravico, kar 
zadeva razlago), se lahko upravičeno vprašamo, ali je tako merilo dosegljiv cilj ali pa je, 
nasprotno, to prej blokirni dejavnik, s katerim bo Komisiji onemogočeno izoblikovanje 
evropske politike, ki jo bodo države članice sprejele.

Zdi se, da je potreba po opredelitvi „najboljših praks“, ki jo prav tako omenja Svet v teh 
sklepih, razumnejša in zlasti učinkovitejša možnost, saj omogoča razvoj logike in strategije 
prihodnje evropske naložbene politike. 
Pomembno vlogo v prihodnji evropski politiki bo odigrala liberalizacija naložb. Danes so z 
večino evropskih dvostranskih sporazumov o naložbah postavljena pravila za zaščito, ki se 
nanašajo na obdobje po izvedbi naložb, ne pa tudi na obdobje pred tem, torej v zvezi z 
dostopom do trga tretjih držav. Komisija se že pogaja o nekaterih sklopih liberalizacije 
naložb, zlasti na področju storitev, vendar se bo ta razsežnost na splošno okrepila z novimi 
pristojnostmi, ki jih podeljuje Lizbonska pogodba.

Komisija razlikuje med relativnimi zagotovili za zaščito (nediskriminacija) in absolutnimi 
takimi zagotovili (poštena in enakopravna obravnava, zagotovitev odškodnine v primeru 
razlastitve). Kar zadeva načela nediskriminacije, je treba poudariti, da je mogoče s prenosom 
pristojnosti na evropsko raven doseči večjo skladnost pravil, s katerimi sta opredeljena 
vzpostavitev trga in dostop do njega, na eni strani, ter tistih, s katerimi je opredeljena njegova 
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zaščita, na drugi strani. Poleg tega se s tako splošnejšo pristojnostjo na področju naložb EU 
zagotovi večja teža pri mnogostranskih razpravah o splošnem upravljanju naložb.

Pri razmisleku o dostopu do trga bo treba ob upoštevanju, da morajo biti nekateri sektorji 
izključeni, nujno zagotoviti tudi, da bo kakršno koli dodatno odpiranje evropskega trga, zlasti 
na področju javnih naročil, pogojeno z vzajemnim odpiranjem glavnih trgovinskih partnerjev.

3) Zaščita javnega območja
Pri opredelitvi prihodnje naložbene politike EU bo ključnega pomena vprašanje zaščite 
območja javne intervencije.
Pojav novih držav v vlogi lokalnih ali svetovnih sil z veliko naložbeno zmogljivostjo 
spreminja klasično dojemanje, po katerem so bile razvite države edine vlagateljice. V okviru 
zaostrene mednarodne konkurence lahko nenadzorovano odpravljanje preprek škoduje 
legitimni zaščiti sposobnosti javne intervencije. Čeprav je splošno priznano, da naložbe 
pripomorejo k večji konkurenčnosti držav gostiteljic, so po drugi strani ukrepi nekaterih 
vlagateljev močno vplivali na sposobnost javne intervencije v teh državah. 
To je drugi pomemben vidik razvoja, ki smo mu bili priča v zadnjih letih: znanih je vse več
primerov, ko je bila posamezna država zaradi sprejetja nove zakonodaje spoznana za krivo 
posredne razlastitve. Opozoriti je treba na več primerov, zlasti na tistega iz Argentine, zoper 
katero so tri podjetja vložila obtožnico, ker je po gospodarski krizi leta 2001 zamrznila cene 
vode, ki so jo plačevali potrošniki. Julija 2010 je Mednarodni center za reševanje naložbenih 
sporov (ICSID) odločil, da je argentinska vlada kršila načelo „poštene in enakopravne 
obravnave“. Sodišče ni sprejelo utemeljitev argentinske vlade o „skrajni sili“. 
Treba je poudariti, da so Združene države Amerike in Kanada, ki se uvrščajo med prve 
države, ko so občutile posledice preveč nejasnih formulacij iz sporazuma o naložbah v okviru 
Severnoameriškega sporazuma o svobodni trgovini (NAFTA), prilagodile svoj model 
dvostranskih sporazumov o naložbah, da bi tako omejile diskrecijsko pravico, s katero 
razpolagajo sodišča, kar zadeva razlago, in zagotovile boljšo zaščito svojih območij javne 
intervencije.  
EU mora – poleg tega, da v vse prihodnje sporazume vključi posebno določbo, s katero bo 
opredeljena pravica EU in držav članic do regulacije na področjih, kot so varstvo okolja, 
delavcev, potrošnikov in kulturne raznolikosti – iste razmisleke vključiti tudi v izdelavo 
različnih varstvenih standardov, da tako države dobijo potrebna zagotovila v zvezi z njihovo 
pravico do regulacije in sprejemanja zakonodajnih aktov. V ta namen bi bilo treba opredeliti 
naslednje standarde:

– nediskriminacija (nacionalna obravnava, država z največ ugodnostmi ter poštena in 
enakopravna obravnava): ta standard mora vključevati zlasti podlago za primerjavo med 
tujimi in domačimi vlagatelji, pri čemer je treba opredeliti potrebo po delovanju „pod 
podobnimi pogoji“; 

– razlastitev: določbe v zvezi z razlastitvijo se morajo osredotočati na jasno in pošteno 
ravnovesje med različnimi javnimi in zasebnimi interesi;

– krovna določba (v angleščini „umbrella clause“): na podlagi tega standarda je mogoče na 
področje uporabe dvostranskega sporazuma o naložbah vključiti vse zasebnopravne pogodbe, 
ki jih skleneta vlagatelj in država podpisnica takega sporazuma, s čimer se v primeru kršitve 
zadevne pogodbe omogoči uporaba mednarodne arbitraže. Prihodnji evropski sporazumi o 
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naložbah ne smejo vsebovati takih določb.

Nazadnje, v zvezi z liberalizacijo naložb je treba določiti seznam sektorjev, ki ne bodo 
vključeni v prihodnje sporazume. Iz njih je treba na primer obvezno izključiti sektorje, 
strateško pomembne za državno obrambo, in občutljive sektorje, kakršna sta na primer kultura 
in javne službe. Evropa bo morala prisluhniti pomislekom svojih partnerjev v razvoju, ne da 
bi pri tem zahtevala dodatno liberalizacijo, če bo določena država menila, da je treba za njen 
razvoj zaščititi nekatere sektorje, zlasti kar zadeva javne službe.

4) Vključitev družbenih in okoljskih standardov
Prihodnja politika EU bo morala preseči potrebno zaščito vlagateljev ter spodbujati trajne in 
okolju prijazne naložbe (kar je še posebej pomembno v rudarstvu), pri čemer bo treba 
prednostno obravnavati tudi kakovostne delovne razmere v podjetjih, v katera se vlaga. Eden 
najočitnejših znakov tega globalnega razvoja, ki ga mora spodbujati tudi EU, je nedavna 
reforma smernic OECD, s katero naj bi se zagotovilo odgovorno ravnanje mednarodnih 
podjetij.

Torej mora biti vsak sporazum o naložbah podkrepljen z vsemi potrebnimi družbenimi in 
okoljskimi standardi. Treba je vzpostaviti razlikovanje med tem, ali se EU pogaja le o 
poglavju o naložbah v okviru splošnejših pogajanj o sporazumu o prosti trgovini ali pa 
pogajanja zadevajo neodvisen sporazum o naložbah.
V prvem primeru je treba spomniti na zahtevo EP, da se v vsak sporazum o prosti trgovini, ki 
ga sklene EU, vključi določba o družbeni odgovornosti podjetja. Ta določba bo morala 
vključevati obveznost glede preglednosti in spremljanja, pa tudi možnost, da se žrtve 
neupoštevanja teh določb obrnejo na sodišče. Kar zadeva okolje, bo morala evropska politika 
zaščititi biotsko raznovrstnost ter spodbujati prenos tehnologij, izboljšanje infrastruktur in 
krepitev zmogljivosti.
V sporazume o naložbah, o katerih se pogaja neodvisno od sporazuma o prosti trgovini, bo 
treba take družbene in okoljske standarde vključiti samodejno ter hkrati zagotoviti, da bodo 
zavezujoči in se bodo dejansko uporabljali. Več že sklenjenih dvostranskih sporazumov o 
naložbah že vključuje določbo, s katero je prepovedano slabljenje družbene ali okoljske 
zakonodaje, da bi s tem pritegnili naložbe. To je spodbuden začetek, vendar mora iti EU še 
dlje.

5) Mehanizem reševanja sporov in mednarodna odgovornost EU

Trenutni sistem reševanja sporov, ki se večinoma upravlja po pravilih ICSID ali Komisije ZN 
za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), je treba temeljito spremeniti in vanj vključiti 
več temeljnih elementov, na primer potrebo po boljšem pregledu nad razsodbami in vsebino 
sodb; možnost, da stranke sprožijo pritožbeni postopek; obveznost, da se pod določenimi 
pogoji izčrpajo lokalna pravna sredstva, preden je mogoče zadevo predložiti v mednarodno 
arbitražo; možnost intervencije nezainteresiranih tretjih strank v postopku („amicus curiae 
briefs“) in nazadnje še obveznost, da se izbere en sam kraj za arbitražo, da bi se tako izognili 
izbiranju najugodnejšega sodišča („forum shopping“).
V sporočilu je poleg tega omenjena še možnost sprožitve sodnih postopkov med državami. 
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Evropsko politiko je treba zasnovati bolj širokopotezno ter zagotoviti, da bodo lahko zadevo 
sodišču predložili tudi sindikati ali organizacije civilne družbe, ki lahko edini preverijo, ali 
stranke izpolnjujejo svoje družbene in okoljske zaveze.
Spet drugi vidik zadeva mednarodno odgovornost EU in posledice upravljanja naložbenih 
politik, ki bo odslej potekalo na ravni Unije. EU bi morala namreč pristopiti k ICSID, vendar 
je ta korak danes neizvedljiv, saj v to institucijo še niso vključene vse države članice. In še 
eno ključno vprašanje – vprašanje finančne odgovornosti: kdo bo nosil finančne posledice, če 
sodišče odloči, da je EU storila kršitev? Naj se znesek globe odvede iz evropskega proračuna 
ali proračuna države članice, ki je sprejela akt, ki ga je sodišče opredelilo kot kršitev? 

6) Izbira partnerjev in pristojnosti EP

Komisija je sestavila seznam držav, ki jih je treba obravnavati kot prednostne partnerke pri 
pogajanjih o prvih sporazumih o naložbah: Kanada, Kitajska, Indija, države Mercosur, Rusija 
in Singapur. Ta izbor se ujema z dvema strateškima interesoma EU: treba se je pogajati z 
državami z velikim tržnim potencialom, v katerih pa je treba tuje naložbe bolje zaščititi.

Komisija je hkrati napovedala, da ne želi vzpostaviti tipskega modela, ki bi se enako 
uporabljal za vse trgovinske partnerje. To logiko je mogoče sicer res utemeljiti s potrebo po 
prilagoditvi položaju vsakega posameznega partnerja, vendar se z njo nikakor ne sme 
omogočiti uporabe načela „pick and choose“ za izbiro med temeljnimi elementi, 
opredeljenimi v predhodnih poglavjih.

In nenazadnje, po mnenju poročevalca je prednostnega pomena, da Komisija in Svet 
prisluhneta stališču EP o prihodnosti naložbene politike in ga tudi upoštevata, in sicer še pred 
odprtjem poglavja o naložbah v pogajanjih s prvimi partnerji, tj. Kanado, Indijo in 
Singapurjem. To pomeni, da Komisija Svetu ne predloži osnutka pogajalskega mandata pred 
sprejetjem resolucije EP. EP poleg tega pričakuje, da bodo polno upoštevane nove posebne 
pravice, ki so mu bile podeljene z Lizbonsko pogodbo in okvirnim sporazumom med 
Komisijo in EP, ter da mu bodo v skladu s tem pogajalski mandati posredovani dovolj zgodaj, 
da bo lahko izrazil svoje stališče, ki ga bosta nato Komisija in Svet ustrezno upoštevala.


