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DĖL SUSITARIMO DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ DVIŠALIŲ INVESTICIJŲ 

SUTARČIŲ NUTRAUKIMO RATIFIKAVIMO 

 
Asociacijos „Investors‘ Forum“ bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai dalyvavo 2021 m. kovo 2 d. 

surengtame tarpinstituciniame pasitarime Vyriausybėje. Pasitarimo darbotvarkės 6 punktu pasidalinta 

pozicijomis dėl Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo 

(Susitarimas) ratifikavimo. 

Verslo organizacijų atstovai įvardino neigiamas pasekmes Lietuvos verslui, tiek užsienio investuotojams, tiek 

Lietuvos verslui, investuojančiam kitose ES valstybės narėse, kurias sukelia Susitarimo ratifikavimas.  

Iš LR Energetikos ministerijos ir jos atstovų verslo organizacijos išgirdo, kad, ratifikuojant Susitarimą dėl 

Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo, yra taip pat siekiama palankiai 

išspręsti vieną Lietuvos teismuose pradėtą konkrečiai neapibrėžtą bylą, kurioje LR Energetikos ministerija 

yra pareiškusi ieškininius reikalavimus.  

Verslo organizacijos dar kartą atkreipia dėmesį, kad siekis vienokios ar kitokios baigties bylose, kuriose LR 

ministerijos yra jos šalimi, negali būti legitimiu pagrindu valstybei sprendžiant, ar ratifikuoti tokios svarbos 

tarpvalstybinę sutartį kaip Susitarimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių 

nutraukimo.  

Viso Lietuvos verslo bei užsienio investuotojų interesų sąskaita negali būti sprendžiamos jokios teisminės 

bylos, net jeigu ir jose vienokiu ar kitokius statusu dalyvautų valstybinės institucijos. Todėl verslo 

organizacijos ragina Vyriausybę nesivadovauti tokiais pagrindais, o tokios svarbos klausimą spręsti įvertinant 

neigiamą poveikį visam Lietuvos verslui dėl tokio Susitarimo ratifikavimo.  

Verslo organizacijos mano, kad Lietuvos valstybė turi diskrecijos teisę nuspręsti, kada ratifikuoti Susitarimą ir 

šio Susitarimo ratifikavimas dabartinėmis sąlygomis, kai valstybėse dėl šiuo metu susiklosčiusių aplinkybių 

yra priimami itin verslą ribojantys sprendimai, nėra tinkamas metas, todėl prašo šį klausimą atidėti. 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ 
Totorių g. 5-21, LT-01121 Vilnius, Lietuva 
T. +370 5 275 5258 
E. info@investorsforum.lt 
 
Vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė 
 
 
 
 

Lietuvos pramonininkų konfederacija  
Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius, Lietuva  
T. +370 5 243 1067  
E. sekretoriatas@lpk.ltv  

 
Generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius 
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