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Inledning:
Genom artiklarna 206 och 207 i EUF-fördraget sorteras utländska direktinvesteringar in bland 
EU:s exklusiva befogenheter. Denna utveckling ger betydande konsekvenser och innebär en 
dubbel utmaning, dels förvaltningen av över 1200 bilaterala investeringsavtal som redan 
ingåtts av medlemsstaterna, dels fastställandet av en framtida europeisk investeringspolitik 
som motsvarar investerarnas liksom de mottagande ländernas förväntningar.

För att fastställa denna framtida politik, som ingår i den gemensamma handelspolitiken, bör 
man först analysera den investeringspolitik som förts hittills. 

På bilateral nivå har nästan 3000 bilaterala investeringsavtal undertecknats sedan 1959. 
Dessa avtal utformas oftast mellan industriländer och utvecklingsländer i syfte att ge 
investerare från industriländerna ett rättsligt och ekonomiskt skydd. Avtalen struktureras 
enligt följande tre prioriteringar: Icke-diskriminering (före eller efter investeringen), skydd av 
investerare och deras investeringar samt en rättslig mekanism som garanterar att dessa 
principer respekteras tack vare den nya möjligheten för företag att föra klagan mot regeringar 
vid internationella rättsinstanser.
I samband med de första klagomålen under 1990-talet upptäcktes flera problem, i synnerhet 
risken för konflikter mellan privata intressen och offentliga myndigheters regleringsuppdrag. 
På multilateral eller plurilateral nivå har förhandlingarna om investeringar strandat på 
OECD-nivå, där diskussionerna om ett internationellt investeringsavtal avbröts 1998 på grund 
av frågan om bibehållandet av ett offentligt interventionsutrymme, som innebar en risk för att 
man inte längre skulle kunna ingripa oberoende av privata intressen. Även de diskussioner 
som därefter fördes i WTO under 2004 avbröts på grund av utvecklingsländernas protester. 
Detta historiska sammanhang bör ligga till grund för EU:s diskussioner om den framtida 
investeringspolitiken. Diskussionerna inom EU bör föras enligt den allmänna tendens som 
syftar till att sträva efter investeringar av hög kvalitet, som på ett positivt sätt bidrar till 
ekonomiska, sociala och miljörelaterade framsteg. Medlemsstaterna och kommissionen bör 
inför denna betydande utmaning komma överens om en arbetsfördelning som leder till 
gemensamma framsteg inom ramen för en gemensam och enhetlig politik. Parlamentet avser 
att spela en väsentlig roll i detta syfte, och detta arbetsdokument syftar till att lägga grunden 
för en diskussion som resulterar i att parlamentet antar en resolution om framtiden för EU:s 
investeringspolitik. 

1) Definitioner och tillämpningsområde
Diskussionerna om EU:s nya befogenheter fokuserades snabbt på frågan om 
tillämpningsområdet. Flera punkter bör beaktas:

– Enligt artiklarna 206 och 207 i EUF-fördraget är det endast utländska 
direktinvesteringar som ingår i den gemensamma handelspolitiken, för vilken EU har 
exklusiv behörighet. EU-domstolens domar definierar dessa investeringar utifrån 
följande tre kriterier: De utgör investeringar på lång sikt, som möjliggör förvärv av 
minst 10 procent av ett företag och åtföljs av en kontroll på ledningsnivå. Denna 
definition stämmer även överens med IMF:s och OECD:s definitioner. Detta är annat 
än portföljinvesteringar, skuldförbindelser eller immateriella rättigheter.
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– Kommissionen grundar sig däremot på den inre marknadens regler för att motivera 
behörigheten, som fanns före Lissabonfördraget, när det gäller förhandlingarna om 
portföljinvesteringar. 

Trots kommissionens och medlemsstaternas vilja att förhandla om en stor uppsättning 
investeringar bör man ställa frågan om det är motiverat att ge alla typer av investeringar 
samma höga skyddsnivå. EU håller på att anta en stark lagstiftning om regleringen av 
hedgefonder i Europa. Skulle en utomstående investerare kunna se denna lagstiftning som ett 
hinder för sina börsinvesteringar eller som en form av indirekt expropriering, som EU skulle 
kunna anklagas för vid en internationell domstol? 
Även om behörigheten fördelas mellan medlemsstaterna och kommissionen kan de 
förstnämnda ge kommissionen mandat att förhandla om samtliga ärenden. Det finns även för 
detta två isärgående synsätt, dvs. att detta skulle stärka kommissionen vid internationella 
förhandlingar eller tvärtom, att detta innebär en risk för alltför stora europeiska eftergifter när 
det gäller investeringar, med tanke på att EU:s redan mycket öppna ekonomi inte har så 
mycket annat att erbjuda vid internationella förhandlingar. Blandade överenskommelser bör 
ratifieras av alla nationella parlament och kommer att vara föremål för en stor offentlig debatt.

När det gäller definitionerna bör man komma ihåg behovet av att bättre definiera utländsk 
investerare. Flera medlemsstater har valt breda definitioner, som innebär att en enkel 
postadress kan räcka för att avgöra ett företags nationalitet. Denna metod har gett negativa 
konsekvenser, eftersom vissa företag på så sätt har kunnat undkomma de nationella 
rättsmekanismerna i det egna landet: genom att använda sina filialer eller investerare 
utomlands har de kunnat föra klagan mot sitt eget land via ett bilateralt investeringsavtal som 
ingåtts av ett tredje land. Investerare har även använt denna teknik för att välja de bilaterala 
investeringsavtal som är mest fördelaktiga vid klagomål. Sådana metoder måste naturligtvis 
undvikas.

2) Skydd av investerare
Investeringsavtalens första prioritering är att skydda investerarna. I sina slutsatser om 
meddelandet betonar rådet att den nya europeiska ramen inte bör påverka investerarnas skydd 
och nuvarande garantier negativt. Vissa av de europeiska bilaterala investeringsavtalen kan ge 
investerare bland det största skyddet i världen (de generellt utformade klausulerna ger 
domarna en stor tolkningsfrihet). Det är därför motiverat att ställa frågan om ovannämnda 
kriterium är ett uppnåbart mål eller tvärtom utgör ett hinder som gör det omöjligt för 
kommissionen att utarbeta en europeisk politik som godkänns av medlemsstaterna.
Fastställandet av de bästa metoderna, som också är nödvändigt enligt rådets slutsatser, 
framstår som ett val som både är rimligare och effektivare, eftersom man därmed kan utarbeta 
metoder och strategier för den framtida europeiska investeringspolitiken. 

Avregleringen av investeringar kommer att vara en viktig del av EU:s framtida politik. De 
flesta europeiska bilaterala investeringsavtal fastställer för närvarande regler för skydd efter 
men inte före investeringarna, dvs. om tillträde till tredje länders marknader. Kommissionen 
förhandlar redan om vissa punkter när det gäller avreglering av investeringar, i synnerhet 
inom tjänstesektorn, men denna dimension kommer att stärkas av de nya befogenheterna 
enligt Lissabonfördraget.
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Kommissionen skiljer på garantier för skydd som är relativa (icke-diskriminerande) och
absoluta (rättvis och skälig behandling, ersättning vid expropriering). När det gäller 
principerna om icke-diskriminering bör det påpekas att överföringen av befogenheter till 
EU-nivå leder till mer enhetliga regler, dels om etableringen och tillträdet till en marknad, 
dels om skyddet av marknaden. Tack vare denna mer övergripande behörighet när det gäller 
investeringar bör EU:s roll stärkas vid de multilaterala diskussionerna om den globala 
styrningen för investeringar.
I samband med diskussionen om marknadstillträde, även med beaktande av att vissa sektorer 
måste uteslutas, måste man också garantera att EU-marknaden endast öppnas ytterligare, i 
synnerhet på området offentlig upphandling, om också EU:s huvudsakliga handelspartners 
öppnar sina marknader.

3) Skydd av det offentliga utrymmet
Frågan om skyddet av det offentliga interventionsutrymmet kommer att vara av största vikt 
för fastställandet av EU:s framtida investeringspolitik.

Uppkomsten av nya länder som lokala eller globala makter, med stor investeringskapacitet, 
ändrar det klassiska synsättet enligt vilket industriländerna var de enda investerarna. Ett 
okontrollerat undanröjande av hinder kan, i och med den större internationella konkurrensen, 
skada det legitima skyddet av den offentliga interventionskapaciteten. Även om det är allmänt 
erkänt att investeringar förbättrar mottagarländernas konkurrenskraft har åtgärder som 
vidtagits av vissa investerare väsentligt drabbat den offentliga interventionskapaciteten i dessa 
länder. 
Det är detta som utgör den andra viktiga utvecklingen under de senaste åren, dvs. att det finns 
allt fler fall där antagandet av ny lagstiftning har lett till att staten dömts på grund av indirekt 
expropriering. Flera exempel kan nämnas, i synnerhet fallet med Argentina, som anklagades 
av tre företag för att ha frusit vattenpriserna för konsumenterna efter den ekonomiska krisen 
2001. I juli 2010 kom det ett beslut från Icsid om att den argentinska regeringen hade överträtt 
principen om rättvis och skälig behandling. Den argentinska regeringens argument för att 
detta var nödvändigt godkändes inte av domstolen. 

Man bör notera att Förenta staterna och Kanada, som var bland de första länder som 
drabbades av alltför vaga formuleringar i Naftas investeringsavtal, har anpassat sin modell för 
bilaterala investeringsavtal för att begränsa domarnas tolkningsutrymme och bättre skydda sin 
offentliga interventionskapacitet.  

Utöver att alla framtida avtal bör innehålla en särskild klausul om EU:s och medlemsstaternas 
regleringsrättighet, bland annat inom skyddet av miljön, arbetstagarna, konsumenterna eller 
den kulturella mångfalden, bör EU också diskutera samma frågor vid utarbetandet av de olika 
skyddsstandarderna, så att medlemsstaterna garanteras sina reglerings- och 
lagstiftningsrättigheter. De olika standarderna bör definieras enligt följande:
– Icke-diskriminering (nationell behandling, mest gynnad nation och rättvis och skälig 
behandling): denna standard bör innehålla en jämförelsegrund mellan utländska och nationella 
investerare, samtidigt som man uppger att de ska ha liknande villkor. 

– Expropriering: bestämmelserna om expropriering bör huvudsakligen fokusera på en tydlig 
och rättvis balans mellan de olika offentliga och privata intressena.
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– Bestämmelser med en allmän tillämpning (”umbrella clause” på engelska): genom denna 
standard kan man i det bilaterala investeringsavtalets tillämpningsområde ta med alla 
civilrättsliga avtal som ingås mellan en investerare och en stat som undertecknat det bilaterala 
investeringsavtalet, vilket gör det möjligt att utnyttja internationell tvistlösning om avtalet 
överträds. EU:s framtida investeringsavtal bör inte innehålla några sådana klausuler.

I samband med avregleringen av investeringar bör det även upprättas en förteckning över 
sektorer som inte omfattas av de framtida avtalen. Sektorer av strategisk betydelse för det 
nationella försvaret och känsliga sektorer såsom kultur eller offentliga tjänster bör till 
exempel helt uteslutas från de framtida avtalens tillämpningsområde. EU bör även ta hänsyn 
till utvecklingsländernas åsikter och inte kräva ytterligare avregleringar om landet anser att 
det för sin utveckling måste skydda vissa sektorer, särskilt inom offentliga tjänster.

4) Införandet av sociala normer och miljönormer
EU:s framtida politik bör, utöver det nödvändiga skyddet av investerare, främja hållbara 
investeringar som respekterar miljön (denna punkt är särskilt viktig inom utvinningsindustrin) 
och främjar arbetsvillkor av god kvalitet i de företag som investeringarna avser. Den reform 
som nyligen genomförts av OECD:s riktlinjer för att uppmuntra internationella företag att 
bete sig ansvarsfullt är ett av de tydligaste tecknen på denna globala utveckling, som bör 
främjas av EU.
Alla investeringsavtal bör därför innehålla en uppsättning sociala normer och miljönormer. En 
åtskillnad bör göras mellan EU:s förhandlingar om ett kapitel om investeringar inom ramen 
för mer globala förhandlingar om ett frihandelsavtal och förhandlingar om oberoende 
investeringsavtal.
I det förstnämnda fallet bör man komma ihåg parlamentets krav på att alla frihandelsavtal som 
undertecknas av EU ska innehålla en klausul om företagens sociala ansvar. Klausulen bör 
innehålla ett krav på transparens och uppföljning, och uppge att de som drabbas av att dessa 
bestämmelser inte respekteras ska ha möjlighet att gå till domstol. På miljöområdet bör EU:s 
politik skydda den biologiska mångfalden samt främja tekniköverföring, bättre infrastrukturer 
och förstärkt kapacitet.
När investeringsavtal förhandlas fram oberoende av ett frihandelsavtal bör sådana sociala 
normer och miljönormer automatiskt ingå och vara bindande för att garantera att de verkligen 
tillämpas. Flera nuvarande bilaterala investeringsavtal innehåller redan en klausul som 
förbjuder att den sociala och miljörelaterade lagstiftningen försvagas för att dra till sig 
investeringar. Detta är en bra början men EU bör fortsätta med detta arbete.

5) Tvistlösningsmekanism och EU:s internationella ansvar

Det nuvarande tvistlösningssystemet, som för det mesta används enligt Icsids eller Uncitrals 
regler, bör ändras väsentligt för att i framtiden omfatta flera grundläggande aspekter, såsom 
behovet av större insyn i domstolsfallen och innehållet i domarna, möjligheten för parterna att 
överklaga domarna, skyldigheten att först utnyttja de lokala rättsinstanserna, enligt vissa 
villkor, innan man kan få tillgång till internationell tvistlösning, möjligheten att utnyttja 
amicus curiae-föredragningar (sakkunnigutlåtanden) och slutligen skyldigheten att välja en 
enda ort för tvistlösning för att förhindra att man letar efter den mest fördelaktiga instansen.
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Meddelandet innehåller för övrigt en möjlighet för ett land att föra klagan mot ett annat land. 
EU:s politik bör bli mer ambitiös och tillåta att även fackföreningar och civilsamhällets 
organisationer går till domstol, eftersom det endast är dessa som kan kontrollera att parterna 
respekterar sina åtaganden på det sociala området och miljöområdet.

EU:s internationella ansvar och konsekvenserna av att investeringspolitiken nu förvaltas på
gemenskapsnivå är en annan fråga. EU måste gå med i Icsid men detta är idag omöjligt 
eftersom alla medlemsstater inte har anslutit sig. Det finansiella ansvaret är ett annat mycket 
viktigt ärende: Vem ska ha det finansiella ansvaret om EU döms? Ska bötesbeloppet tas från 
EU-budgeten eller från budgeten i den medlemsstat som antagit den dömda rättsakten? 

6) Val av partner och Europaparlamentets behörighet

Kommissionen har upprättat följande förteckning över de länder som bör vara privilegierade 
partner för förhandlingen om de första investeringsavtalen: Kanada, Kina, Indien, Mercosur, 
Ryssland och Singapore. Valet grundar sig på två strategiska intressen för EU: Förhandla med 
länder med stor marknadspotential, men där de utländska investeringarna behöver skyddas 
bättre.

Kommission har även uppgett att man inte vill fastställa en typmodell som tillämpas på 
samma sätt för alla handelspartner. Detta tillvägagångssätt är motiverat när det gäller att 
anpassa sig till varje partners särskilda situation, men det får under inga omständigheter leda 
till ett ”pick and choose-system” när det gäller de grundläggande aspekterna i kapitlen ovan.

Föredraganden anser slutligen att det är av största vikt att kommissionen och rådet beaktar 
parlamentets ståndpunkt om den framtida investeringspolitiken innan man inleder 
förhandlingar om ett investeringskapitel med de första partnerländerna, dvs. Kanada, Indien 
och Singapore. Detta förutsätter att kommissionen inte lägger fram sitt förslag till 
förhandlingsmandat för rådet innan parlamentet har antagit sin resolution. Parlamentet avser 
samtidigt att se till att dess nya befogenheter enligt Lissabonfördraget och ramavtalet mellan 
kommissionen och parlamentet fullt ut respekteras, så att parlamentet får 
förhandlingsmandaten i tid för att kunna yttra sig, och att kommissionen och rådet fullt ut 
beaktar parlamentets ståndpunkt.


