
 
Asociacija “Investors’ Forum”      Association “Investors’ Forum” 
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva    Totoriu str. , 5-21,  LT-01121, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2755258      Tel.: +370 5 2755258  
El.paštas: info@investorsforum.lt     E-mail: info@investorsforum.lt 
Įm.kodas: 224996640      Company code: 224996640 
www.investorsforum.lt      www.investorsforum.lt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. gegužės 21 d. 

Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei 

 

Siunčiame el. paštu: priim@lrs.lt  

 

DĖL SEIMO 2021 M. PAVASARIO SESIJOS POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS 

 

2021 m. gegužės 12 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdis, kurio metu 

buvo pritarta įstatymo projektui ratifikuoti 2020 m. gegužės 5 d. Susitarimą dėl Europos Sąjungos valstybių 

narių vidaus dvišalių sutarčių nutraukimo (Susitarimas).  

Po Užsienio reikalų komiteto 2021 m. gegužės 12 d. posėdžio asociacijos „Investors‘ Forum“ atstovai buvo 

informuoti, kad įstatymo dėl Susitarimo ratifikavimo priėmimo klausimą ketinama svarstyti Seimo 

plenarinio posėdžio 2021 m. birželio 22 d. metu. 

Asociacija „Investors‘ Forum“ prašo Seimo Seniūnų sueigoje, sprendžiant dėl Seimo posėdžių 

darbotvarkių, neteikti svarstyti klausimo dėl įstatymo projekto ratifikuoti Susitarimą nei 2021 m. birželio 

22 d. plenarinio posėdžio metu, nei kitų posėdžio metu kol Vyriausybė nėra parengusi ir pateikusi Seimui 

spręsti dėl Investicijų įstatymo pakeitimo. Asociacija „Investors‘ Forum“ prašo spręsti dėl įstatymo 

projekto ratifikuoti Susitarimą tik kartu su parengtais Investicijų įstatymo pakeitimais. Žemiau asociacija 

„Investors‘ Forum“ paaiškina plačiau. 

*** 
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Klausymuose bei Verslo tarybos vienijamų verslo organizacijų1 (Verslo taryba) raštuose2 Verslo taryba 

kvietė susilaikyti nuo Susitarimo ratifikavimo, o jeigu Susitarimas vis dėlto bus ratifikuojamas – jį atidėti. 

Verslo taryba paaiškino, kad Susitarimą ratifikavimas atima iš Lietuvos investuotojų, investavusių kitose 

ES valstybėse narėse, teisę, kilus ginčui su kita ES valstybe nare dėl jų atliktų investicijų, kreiptis dėl savo 

pažeistų teisių į tarptautinį arbitražą. Ratifikavus Susitarimą Lietuvos investuotojai visus reikalavimus kitai 

ES valstybei narei turės reikšti valstybės, su kuria kilo ginčas, vidaus teismuose. Analogiškoje situacijoje 

atsidurs ir užsienio investuotojai Lietuvoje. Tai neigiamai atsilieps Lietuvos investiciniam klimatui.  

Nusprendus visgi ratifikuoti Susitarimą, asociacija „Investors‘ Forum“ 2021 m. gegužės 11 d. pateikė 

pasiūlymus raštu dėl LR Investicijų įstatymo pakeitimo, kuriais siūloma sušvelninti Susitarimo ratifikavimo 

neigiamas pasekmes verslui (pridedama prie šio rašto). Asociacija „Investors‘ Forum“ pasiūlė kelis 

įstatymo pakeitimus, kurie leistų užsienio investuotojams lengviau prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, 

suteikiant ilgesnį nei dabar galiojantis 30 d. terminas pareikšti reikalavimus Lietuvos teismuose ir pan.  

Užsienio reikalų komitetas 2021 m. gegužės 12 d. posėdžio metu nusprendė asociacijos „Investors‘ Forum“ 

pateiktus pasiūlymus persiųsti Vyriausybei. 

Asociacija „Investors‘ Forum“ prašo spręsti dėl Susitarimo ratifikavimo tik kartu su Investicijų įstatymo 

pakeitimais. Nors Susitarimo ratifikavimas silpnina užsienio investuotojų investicijų teisių apsaugą 

Lietuvoje, asociacijos „Investors‘ Forum“ pateikti pasiūlymai dėl Investicijų įstatymo pakeitimo sušvelnintų 

šias neigiamas pasekmes. Netekus teisės kreiptis į tarptautinį arbitražą yra būtina investuotojams suteikti 

veiksmingas investuotojų teisių apsaugos alternatyvas. Visų valstybės valdžios grandžių pareiga yra 

rūpintis investicinio klimato gerinimu, nes pritrauktų užsienio investicijų privalumų šaliai įrodinėti nereikia. 

Tuo pačiu tai leistų įgyti pranašumą Lietuvos Respublikai, konkuruojant dėl užsienio investicijų pritraukimo 

su kitomis ES valstybėmis narėmis, kuriose taip pat sprendžiama dėl Susitarimo ratifikavimo. Todėl 

asociacija „Investors‘ Forum“ ragina spręsti dėl įstatymo dėl Susitarimo ratifikavimo priėmimo 

kompleksiškai, t. y. kartu priimant ir teisės aktų pataisas, švelninančias neigiamą poveikį dėl dvišalių 

investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo. 

*** 

Asociacija „Investors‘ Forum“ yra pasirengusi visais priimtinais būdais dalyvauti diskusijose šiame rašte 

nurodytais klausimais, plačiau paaiškinti savo poziciją bei teikti siūlymus, leidžiančius priimti visų 

suinteresuotų subjektų suderinančius interesus. 

 

 
1 Asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmams ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. 
2 2020 m. spalio 30 d., 2021 m. vasario 12 d., 2021 m. kovo 2 d. Verslo tarybos raštai. 
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Pridedama: Asociacijos „Investors Forum“ 2021 m. gegužės 11 d. raštas. 

 

Pagarbiai, 
 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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