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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu 
Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05931/2019),

– võttes arvesse kavandatavat investeeringute kaitse lepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel 
(05932/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise 
lõigu punkti a alapunktile v (C9-0020/2019),

– võttes arvesse 23. aprilli 2007. aasta läbirääkimisjuhiseid Kagu-Aasia Maade 
Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriikidega vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, mida 
täiendati 2013. aasta oktoobris investeeringute kaitse lisamisega,

– võttes arvesse 22. detsembri 2009. aasta otsust alustada üksikute ASEANi 
liikmesriikidega läbirääkimisi kahepoolsete vabakaubanduslepingute sõlmimiseks, 

– võttes arvesse laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingut ühelt poolt Euroopa 
Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel, 
millele kirjutati alla Brüsselis 27. juunil 2012. aastal ning mis jõustus 2016. aasta 
oktoobris1,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase rahvusvahelise 
investeerimispoliitika kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrust (EL) 
nr 1219/2012, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute jaoks3,

– võttes arvesse oma 28. juuni 2016. aasta resolutsiooni uue kaugelevaatava ja 
innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatist „Kaubandus kõigile: 
vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“ (COM(2015)0497),

1 ELT L 329, 3.12.2016, lk 8.
2 ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 34.
3 ELT L 351, 20.12.2012, lk 40.
4 ELT C 101, 16.3.2018, lk 30.
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– võttes arvesse Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamust menetluses 2/155 vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 11, mida Euroopa Komisjon taotles 
10. juulil 2015,

– võttes arvesse oma 9. juuni 2016. aasta resolutsiooni Vietnami kohta6,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2017. aasta resolutsiooni väljendusvabaduse kohta 
Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta7,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni Vietnami ja eelkõige 
poliitvangide olukorra kohta8,

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2016. aasta otsust juhtumi 
1409/2014/MHZ kohta, mis puudutab asjaolu, et Euroopa Komisjon ei hinnanud 
eelnevalt ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu mõju inimõigustele9, 

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni ELi panuse kohta seoses siduva 
ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks 
inimõiguste osas10,

– võttes arvesse ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL) 
läbipaistvuseeskirju, mida kohaldatakse lepingul põhinevate investori ja riigi vaheliste 
vahekohtumenetluste suhtes11,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping), eriti selle V jaotist liidu 
välistegevuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldusi lapstööjõu kasutamise kohta, 
milles soovitatakse komisjonil jätkata võimaluste uurimist, kuidas rakenda lapstööjõu 
kasutamise vastu võitlemiseks tõhusamalt Euroopa Liidu kaubandusmeetmeid, 
sealhulgas vabakaubanduslepinguid;

– võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldusi äritegevuse ja inimõiguste kohta, 
milles „EL tunnistab, et äriühingute poolne inimõiguste austamine ja selle 
integreerimine äriühingu tegevusse ning väärtus- ja tarneahelatesse on hädavajalik 
säästva arengu jaoks ja säästva arengu eesmärkide saavutamiseks“ ning et „kõik 
partnerlused säästva arengu eesmärkide rakendamiseks peaksid tuginema inimõiguste 
austamisele ja vastutustundlikule ettevõtlusele“, ning milles innustatakse „ELi 
äriühinguid looma operatiivtasandil kaebuste esitamise mehhanismid või looma ühised 
kaebuste esitamise algatused äriühingute vahel“,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELi toimimise leping), eriti selle V 

5 Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamus 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
6 ELT C 86, 6.3.2018, lk 122.
7 ELT C 369, 11.10.2018, lk 73.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0459. 
9 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
10 ELT C 11, 13.1.2018, lk 36.
11 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
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osa I, II ja V jaotist, eeskätt artiklit 207 koos artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

– võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu otsus12,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

– võttes arvesse väliskomisjoni ja arengukomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0014/2020),

A. arvestades, et EL on ülemaailmselt peamine välismaiste otseinvesteeringute saaja ja 
allikas;

B. arvestades, et Vietnami 80 välismaise otseinvestori seas on EL viiendal kohal;

C. arvestades, et Vietnam on elava majandusega riik, millel on ASEANi maade kõige 
kiiremini kasvav keskklass ning noor ja liikuv tööjõud, kõrge kirjaoskus- ja haridustase, 
võrdlemisi madalad palgad, head transpordiühendused ning keskne asukoht ASEANi 
riikide seas;

D. arvestades, et Vietnami taristu- ja investeerimisvajadused ületavad oluliselt käesoleval 
hetkel kättesaadavaid avaliku sektori vahendeid;

E. arvestades, et 2017. aastal sai Vietnam välismaiseid otseinvesteeringuid mahus 8 % riigi 
SKPst, üle kahe korra rohkem kui piirkonna teised sama suure majandusega riigid;

F. arvestades, et Vietnami kaubandus-, äri- ja investeerimiskeskkond on viimase 
paarikümne aasta jooksul märkimisväärselt paranenud;

G. arvestades, et praegu on jõus üle 3000 rahvusvahelise investeerimislepingu ja ELi 
liikmesriigid osalevad neist umbes 1400; 

H. arvestades, et tegemist on ELi–Singapuri investeeringute kaitse lepingu järel teise 
üksnes investeeringute kaitseks mõeldud lepinguga, mis ELi ja kolmanda riigi vahel 
sõlmitakse pärast institutsioonidevahelisi arutelusid ELi vabakaubanduslepingute uue 
ülesehituse üle vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamusele 2/15, 
mida EL kasutab tulevikus kaubanduspartneritega suhtlemisel võrdlusalusena;

I. arvestades, et lepinguga asendatakse kõik 21 ELi liikmesriikide ja Vietnami vahel 
sõlmitud ja praeguseni kehtivat kahepoolset investeerimislepingut, mis ei sisaldanud 
ELi uut lähenemisviisi investeeringute kaitsele ega selle jõustamismehhanismi – avaliku 
investeerimiskohtu süsteemi;

J. arvestades, et investeerimiskohtu süsteem integreeriti juba lõplikku laiaulatuslikku 
majandus- ja kaubanduslepingusse (CETA), mille Euroopa Parlament ratifitseeris 15. 
veebruaril 2017. aastal ja mis ootab ratifitseerimist mitme liikmesriigi poolt, ning see 
asendab investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise süsteemi; 

12 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.
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K. arvestades, et 30. aprillil 2019. aastal otsustas Euroopa Liidu Kohus, et CETAga ette 
nähtud mehhanism investorite ja riikide vaheliste vaidluste lahendamiseks on ELi 
õigusega kooskõlas13; 

L. arvestades, et lepinguosalised võtsid kohustuse luua mitmepoolne investeerimiskohus – 
algatus, mida Euroopa Parlament jätkuvalt jõuliselt toetab;

M. arvestades, et 20. märtsil 2018 võttis nõukogu vastu läbirääkimisjuhised, millega 
komisjonile anti luba pidada ELi nimel läbirääkimisi mitmepoolse investeerimiskohtu 
loomise konventsiooni üle; arvestades, et need läbirääkimisjuhised on avalikuks tehtud;

1. kiidab heaks ELi investeeringute kaitse ja selle jõustamismehhanismi 
(investeerimiskohtu süsteem) uue käsitlusviisi, millega reformitakse investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamise süsteemi ja parandatakse ELi liikmesriikide sõlmitud 
kahepoolsete investeerimislepingute käsitlusviiside kvaliteeti; toonitab, et 
investeerimiskohtute süsteem kujutab endast nüüdisaegset, uuenduslikku ja reformitud 
investeeringuvaidluste lahendamise mehhanismi, võrreldes investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise süsteemi menetluslike puudustega; märgib ühtlasi, et see on 
oluline muutus investoritele pakutava kaitse tasemes ning investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise viisis; peab muret tekitavaks, et selle kohaldamisala ulatub 
pelgast välisriikide ja kohalike investorite vahelisest mittediskrimineerimisest vaid 
natuke kaugemale; tuletab meelde, et sõltumatu mitmepoolse investeerimiskohtu 
loomine annaks kõigile osalistele suurema õiguskindluse; väljendab heameelt Vietnami 
kindla pühendumuse üle reeglitepõhisele mitmepoolsele kaubandussüsteemile;

2. märgib, et lepinguga kindlustatakse investeeringute kaitse kõrge tase ja õiguskindlus, 
tagades samas lepinguosaliste õiguse reguleerida ja taotleda õiguspäraseid avaliku 
poliitika eesmärke, nagu rahvatervis, avalikud teenused ja keskkonnakaitse; toonitab, et 
lepinguga tagatakse ka läbipaistvus ja vastutus; palub komisjonil võtta rohkem arvesse 
kliimamuutuste vastast võitlust ja Pariisi kokkuleppe järgimist, kui kaitstakse 
lepinguosaliste õigust reguleerida, nagu seda on tehtud CETA puhul; nõuab korrapärast 
seiret ja aruandlust Euroopa Parlamendile selle kohta, kuidas Euroopa investorid seda 
sätet kasutavad;

3. rõhutab, et lepinguga tagatakse, et ELi investoreid koheldakse Vietnamis õiglaselt ja 
võrdselt, mis on kõrgema tasemega kaitse kui võrdse kohtlemise puhul; märgib, et 
leping kaitseb ELi investoreid nõuetekohaselt seadusevastase sundvõõrandamise eest; 
on seisukohal, et sellega peaks kaasnema investorite hoolsuskohustuse täitmine seoses 
kestlike ettevõtlustavadega kooskõlas inimõiguste, rahvusvaheliste töökonventsioonide 
ja keskkonnastandarditega;

4. rõhutab, et majandusareng ja mitmepoolsus on olulised vahendid inimeste elu 
parandamiseks; juhib tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse lepingu üks eesmärke 
on tugevdada ELi ja Vietnami majandus-, kaubandus- ja investeerimissuhteid kooskõlas 
kestliku arengu eesmärgiga ning edendada kaubandust ja investeeringuid täielikus 
kooskõlas inimõiguste ning keskkonna- ja tööstandardite ja lepingutega;

5. tuletab meelde, et Vietnam on arenguriik; rõhutab, et aitamaks saavutada kestliku 

13 Euroopa Kohtu 30. aprilli 2019. aasta arvamus 1/17.
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arengu eesmärgid, eelkõige kestliku arengu eesmärk nr 1 vaesuse kaotamise kohta, 
kestliku arengu eesmärk nr 8 inimväärse töö kohta ja kestliku arengu eesmärk nr 10 
ebavõrdsuse vähendamise kohta, peavad investeeringud toetama kvaliteetsete 
töökohtade loomist ja kohalikku majandust ning järgima täielikult siseriiklikke eeskirju, 
sealhulgas maksunõudeid;

6. tuletab meelde, et investeerimiskohtute süsteem näeb ette, et luuakse alaline esimese 
astme investeerimiskohus ja apellatsioonikohus, mille liikmetel peab olema 
Rahvusvahelise Kohtu kohtunikega võrreldav kvalifikatsioon, sealhulgas teadmised 
rahvusvahelisest avalikust õigusest ja mitte üksnes kaubandusõigusest, ning nad peavad 
otseste või kaudsete huvikonfliktide ärahoidmiseks loodud siduvat tegevusjuhist 
järgides täitma rangeid sõltumatuse, erapooletuse, aususe ja eetilise käitumise eeskirju; 
rõhutab, et Euroopa Kohtu hinnangul on investeerimiskohtu süsteem täielikus kooskõlas 
ELi õigusega, nagu on väljendatud kohtu arvamuses 1/17;

7. kiidab heaks kohtumenetluste suhtes kohaldatavad läbipaistvuseeskirjad, sealhulgas 
sätted, millega tagatakse, et kohtudokumendid on avalikult kättesaadavad, kohtuistungid 
on avalikud ja huvitatud osalised võivad esitada omapoolseid seisukohti; on veendunud, 
et suurem läbipaistvus aitab suurendada üldsuse usaldust süsteemi vastu ning tagab, et 
investeerimiskohtud kuulavad tulemuslikult ära kõik inimõigusi ja kestlikku arengut 
puudutavad avaldused; kiidab ühtlasi heaks asjaolu, et selgelt esitatakse põhjused, mille 
alusel investor saab kaebuse esitada, ning see tagab protsessi suurema läbipaistvuse ja 
õigluse;

8. rõhutab, et kolmandad isikud, nagu töö- ja keskkonnakaitseorganisatsioonid, saavad 
investeerimiskohtu menetlustele amicus curiae seisukohtadega kaasa aidata; 

9. toonitab, et meelepärase kohtualluvuse valimine ei ole lubatud ning mitut menetlust ja 
paralleelseid menetlusi välditakse;

10. tuletab meelde, et leping kujutab endast edasiminekut laiaulatuslikus majandus- ja 
kaubanduslepingus sisalduvate investeeringute kaitse sätete osas, kuna see hõlmab 
sätteid endiste kohtunike kohustuste, huvide konflikti vältimise tegevusjuhendi ning 
lepingu sõlmimise hetkel täielikult toimiva apellatsioonikohtu kohta;

11. on veendunud, et apellatsioonikohtu loomine võib praeguse olukorraga võrreldes 
parandada otsuste kvaliteeti ja järjepidevust; 

12. märgib, et ELi ja Vietnami investeeringute kaitse leping (EVIPA) ei sisalda eraldi 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükki, kuna seda kohaldatakse investeerimisturule 
juurdepääsu suhtes ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu (EUVFTA) 
raames; rõhutab, et EVIPA sisaldab ka sätet, millega luuakse institutsiooniline ja 
õiguslik seos laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepinguga, samuti viidatakse 
selle preambulis EUVFTA lepingus ja inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud 
kaubanduse ja kestliku arengu väärtustele, millega tagatakse inimõigustele keskne koht 
ELi ja Vietnami suhetes; rõhutab, et lepinguosalised ja investorid peavad järgima kõiki 
asjakohaseid rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ja kohustusi; rõhutab investorite 
vastutust, mis on sätestatud OECD suunistega rahvusvahelistele ettevõtjatele ning ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega; juhib ühtlasi tähelepanu asjaolule, et 
EVIPA ja EUVFTA sätteid tuleb rakendada vastastikku täiendaval viisil, eelkõige 
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inimõiguste, keskkonna- ja sotsiaalsete õiguste ning kestliku arengu osas, kui neid 
kohaldatakse vastavalt lepinguosaliste õigusega reguleerida; rõhutab lisaks vajadust 
tagada kooskõla arengukoostöö eesmärkidega vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 208;

13. rõhutab, kui olulised on selle lepingu kiireks ratifitseerimiseks tõeliselt positiivsed 
suundumused inimõiguste valdkonnas, ning kutsub Vietnami ametivõime üles 
kavandama olukorra parandamiseks konkreetseid meetmeid, et anda märku oma 
otsusekindlusest; tuletab meelde oma 15. novembri 2018. aasta nõudmisi, eelkõige 
karistusseadustiku reformi, surmanuhtluse kasutamise, poliitvangide ja põhivabaduste 
kohta; nõuab tungivalt, et lepinguosalised kasutaksid lepinguid võimalikult palju 
selleks, et parandada inimõiguste olukorda Vietnamis, ning rõhutab ELi ja Vietnami 
vahelise ulatusliku inimõigustealase dialoogi tähtsust; juhib tähelepanu asjaolule, et 
partnerlus- ja koostöölepingu artikkel 1 sisaldab standardset inimõiguste klauslit, mille 
alusel võib võtta asjakohaseid meetmeid, sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu ja seega kaudselt ka investeeringute kaitse lepingu või selle osade 
viivitamatu peatamine;

14. kordab, et partnerlus- ja koostöölepingu artikkel ja vabakaubanduslepingu artikkel 13 
pakuvad koos korrapärase hindamise süsteemiga vahendeid, et lahendada 
investeeringute kaitse lepingu rakendamisega seotud inimõiguste probleeme, kuid lisaks 
on vaja ELi ja liikmesriikide järelevalvet ning järelevalve- ja kaebuste lahendamise 
mehhanismi, mis annaks kodanikele ja huvirühmadele tõhusa õiguskaitsevahendi ja 
vahendi, mille abil käsitleda võimalikku ebasoodsat mõju inimõigustele; 

15. väljendab muret uue küberturvalisuse seaduse rakendamise pärast, eelkõige seoses 
lokaliseerimis- ja avalikustamisnõuete, veebipõhise järelevalve ja kontrolliga ning 
isikuandmete kaitse meetmetega, mis ei ole kooskõlas ELi väärtuspõhise ja 
liberaliseeritud kaubanduse tegevuskavaga; väljendab heameelt valmisoleku üle 
alustada intensiivset dialoogi, sealhulgas Vietnami rahvuskogu esimehe võetud 
kohustuse üle kaasata mõlemad parlamendid rakendusaktide arutellu ja kaalumisse; 
kutsub Vietnami ametivõime võtma konkreetseid meetmeid ja väljendab heameelt ELi 
abi üle selles valdkonnas;

16. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et „kõigi oma 
asjaomaste meetmete puhul on liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 
võrdõiguslikkuse edendamine“; avaldab heameelt selle üle, et nii Vietnam kui ka EL on 
allkirjastanud WTO Buenos Airese deklaratsiooni naiste ja kaubanduse kohta, ning 
kutsub lepinguosalisi üles tugevdama selles lepingus soolise võrdõiguslikkuse ja 
kaubandusega seotud kohustusi; nõuab naisi puudutavate tingimuste parandamist, et nad 
saaksid sellest lepingust kasu, sealhulgas naiste suutlikkuse suurendamise kaudu tööl ja 
ettevõtluses, edendades nende esindatust otsuste tegemisel ja juhtivatel ametikohtadel 
ning parandades nende juurdepääsu, osalemis- ja juhtimisvõimalusi teaduses, 
tehnoloogias ja innovatsioonis; 

17. kutsub ELi ja Vietnami üles tegema koostööd, et töötada välja tegevuskava lapstööjõu 
kasutamise vastu võitlemiseks, sealhulgas ettevõtete jaoks vajalik raamistik;

18. kiidab heaks nõukogu otsuse avalikustada 20. märtsi 2018. aasta läbirääkimisjuhised 
mitmepoolse investeerimiskohtu kohta ning kutsub nõukogu üles avalikustama kõik 
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varasemad kaubandus- ja investeerimislepinguid käsitlevad läbirääkimisjuhised;

19. juhib tähelepanu sellele, et lepinguga asendatakse 21 kehtivat kahepoolset 
investeerimislepingut, mille ELi liikmesriigid ja Vietnam on varem sõlminud; on 
seisukohal, et see on oluline samm rahvusvahelise investeerimiskorra õiguspärasuse ja 
aktsepteerimise suurendamiseks;

20. kutsub komisjoni üles võtma kaasnevaid meetmeid väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) jaoks, et muuta leping läbipaistvaks ja juurdepääsetavaks; ergutab 
komisjoni jätkama tööd, et muuta investeerimiskohtute süsteem VKEdele paremini 
kättesaadavaks; rõhutab majanduskasvu potentsiaali ja märkimisväärset kasu, mida 
sellest saavad Euroopa VKEd, millel on Euroopa heaolu ja innovatsiooni jaoks eluline 
tähtsus;

21. rõhutab, et investeeringute kaitse leping võib aidata tõsta Vietnamis elatustaset, 
edendada jõukust ja stabiilsust, õigusriigi väärtusi, head valitsemistava, kestlikku 
arengut ja inimõiguste austamist, ning ühtlasi võimaldab see ELil saavutada oma 
eesmärke – tagada piirkonnas rahu ja stabiilsus; rõhutab, et nende universaalsete 
väärtuste ühemõtteline toetamine on iga ELi ja kolmanda riigi vahelise lepingu 
tingimus;

22. leiab, et kõnealuse lepingu heakskiitmine tagab mõlema poole investorite ja 
investeeringute tugeva kaitse, tagades samas valitsuste õiguse reguleerida, ning annab 
rohkem võimalusi ELi ja Vietnami vaheliseks vabaks ja õiglaseks kaubanduseks; kutsub 
liikmesriike lepingu kiiresti ratifitseerima, et kõik osalised saaksid sellest võimalikult 
kiiresti kasu, võttes arvesse Vietnami püüdlusi parandada kodaniku- ja tööõiguste 
olukorda vastavalt võetud kohustustele;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning 
Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.
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rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa 
Liidu nimel sõlmimise kohta
(2018/0358M(NLE))

Arvamuse koostaja: Isabel Wiseler-Lima

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et majandusareng ja mitmepoolsus on olulised vahendid inimeste elu 
parandamiseks; juhib tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse lepingu üks eesmärk 
on tugevdada ELi ja Vietnami majandus-, kaubandus- ja investeerimissuhteid kooskõlas 
kestliku arengu eesmärgiga ning edendada kaubandust ja investeeringuid täielikus 
kooskõlas inimõiguste ning keskkonna- ja tööstandardite ja lepingutega;

2. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjon ei hinnanud ELi-Vietnami investeeringute 
kaitse lepingu mõju inimõigustele, mis on vastuolus ELi Ombudsmani 2015. aasta 
otsuse ning ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava vaimuga; kutsub komisjoni 
üles hindama viivitamata selle mõju inimõigustele; juhib tähelepanu asjaolule, et 
komisjon on võtnud ka kohustuse viia läbi majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju 
järelhindamine;

3. tunneb heameelt ELi ja Vietnami tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning võimaluse üle 
lahendada inimõigustega seotud probleeme partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; kordab, et need artiklid pakuvad koos korrapärase hindamise süsteemiga 
vahendeid, et lahendada investeeringute kaitse lepingu rakendamisega seotud 
inimõiguste probleeme, kuid lisaks on vaja ELi ja liikmesriikide järelevalvet ning 
järelevalve- ja kaebuste esitamise mehhanismi, mis annaks kodanikele ja huvirühmadele 
tõhusa õiguskaitsevahendi ja vahendi, mille abil käsitleda võimalikku negatiivset mõju 
inimõigustele; võtab teadmiseks, et isegi kui lepinguosaline võib ühepoolselt võtta 
asjakohaseid meetmeid, kui ta leiab, et teine lepinguosaline on partnerlus- ja 
koostöölepingut oluliselt rikkunud, on need meetmed täielikult lepinguosaliste otsustada 
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ja neid on kasutatud väga erandlikel asjaoludel;

4. rõhutab, et partnerlus- ja koostöölepingu VI jaotise kohaselt lepivad lepinguosalised 
kokku, et nad teevad koostööd inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel ning soolise 
võrdõiguslikkuse, kliimamuutuste, rände, tervishoiu, hariduse ja koolituse, sotsiaal-
majanduslike küsimuste ning avaliku halduse reformi valdkonnas, et tagada ELi 
edendatavate kõrgete standardite ja väärtuste kajastamine Vietnami tulevastes 
reformides, sealhulgas selliste rahvusvaheliste inimõigustealaste õigusaktide 
rakendamisel, mille osaline Vietnam on; märgib murega, et inimõiguste olukord on 
pärast partnerlus- ja koostöölepingu jõustumist halvenenud;

5. rõhutab, et lepinguosalised ja investorid peavad järgima kõiki asjakohaseid 
rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ja kohustusi; rõhutab investorite vastutust 
kooskõlas OECD suunistega rahvusvahelistele ettevõtjatele ning ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtetega; tuletab meelde, et ettevõtted peavad järgima 
rahvusvahelisi inimõigusi ja keskkonnastandardeid; kutsub ELi ja Vietnami üles tegema 
koostööd, et töötada välja tegevuskava lapstööjõu kasutamise vastu võitlemiseks, 
sealhulgas ettevõtete jaoks vajalik raamistik;

6. toetab täielikult pidevat tegelikku ja tulemustele suunatud inimõiguste alast koostööd 
ELi ja Vietnami vahel, sealhulgas kahepoolse inimõigustealase dialoogi ja muude 
kõrgetasemeliste kohtumiste raames, mis on seotud kahepoolsete investeeringutega; 
nõuab, et ELi ja Vietnami iga-aastast inimõigustealast dialoogi tugevdataks kohalike 
sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide ja inimõiguste kaitsjate kaasamise 
teel; rõhutab sellega seoses, et komisjon ja Euroopa välisteenistus peavad olema eriti 
tähelepanelikud asjaolu suhtes, et sõltumatut kodanikuühiskonda on karmilt 
represseeritud ja see tegutseb tagakiusamis- ja kättemaksuhirmus peamiselt põranda all; 
peab kahetsusväärseks, et vähemalt kahel korral pidas Vietnam aktivistid kinni vahetult 
enne dialooge; rõhutab, kui oluline on tõsta nende dialoogide käigus esile 
üksikjuhtumeid ja nende olukorda jälgida; peab kahetsusväärseks, et pärast mitut ELi ja 
Vietnami inimõigustealase dialoogi vooru ei ole saavutatud mingeid käegakatsutavaid 
tulemusi; nõuab, et dialoogides võetaks arvesse rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
saadud teavet, mis peaks keskenduma konkreetsetele tulemustele;

7. rõhutab, et investeeringute kaitse leping võib aidata tõsta Vietnamis elatustaset, 
edendada jõukust ja stabiilsust, õigusriigi põhimõtet, head valitsemistava, kestlikku 
arengut ja inimõiguste austamist, ning ühtlasi võimaldab see ELil saavutada oma 
eesmärke – tagada piirkonnas rahu ja stabiilsus; rõhutab, et nende universaalsete 
väärtuste ühemõtteline toetamine on mis tahes ELi ja kolmanda riigi vahelise lepingu 
tingimus; on mures selle pärast, et investoritel puuduvad täitmisele pööratavad 
inimõigustealased kohustused;

8. märgib, et investeerimiskohtu süsteemi kohtupraktika peaks tagama inimõiguste 
standardite järgimise; märgib, et investeerimiskohtu süsteemi menetlustega seotud 
suured kulud võivad takistada kodanike juurdepääsu õiguskaitsele ja 
õiguskaitsevahenditele; peab kahetsusväärseks, et kodanikuühiskonna juurdepääs 
juhtumitele ja võimalus neis osaleda võib olla piiratud, kuna ei ole tagatud Amicus 
Curiae sätted;

9. soovitab Euroopa Parlamendil anda lepingule oma nõusolek ainult siis, kui käesoleva 
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resolutsiooni soovitused on õiguslikult ja tõhusalt ellu viidud.
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teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa 
Liidu nimel sõlmimise kohta
(2018/0358M(NLE))

Arvamuse koostaja: Tomas Tobé

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Vietnam on arenguriik; rõhutab, et aitamaks saavutada kestliku 
arengu eesmärgid, eelkõige kestliku arengu eesmärk nr 1 vaesuse kaotamise kohta, 
kestliku arengu eesmärk nr 8 inimväärse töö kohta ja kestliku arengu eesmärk nr 10 
ebavõrdsuse vähendamise kohta, peavad investeeringud toetama kvaliteetsete 
töökohtade loomist ja kohalikku majandust ning järgima täielikult siseriiklikke eeskirju, 
sealhulgas maksunõudeid;

2. tervitab ELi-Vietnami investeeringute kaitse lepingu osaliste tahet suurendada 
kaubanduse ja investeeringute rolli kestliku majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaarengu 
edendamisel; tunnistab, et investeerimiskohtu süsteem on samm paremuse poole 
võrreldes olemasolevate kahepoolsete investeerimislepingutega ELi 21 liikmesriigi ja 
Vietnami vahel, kui asi puudutab kohtunike sõltumatust;

3. kordab veel kord võimalikult kindlalt, et investeeringute kaitse lepingu osalised ja 
sellega kaitstavad investorid peavad lisaks riigi õigusaktidest tulenevatele normidele ja 
kohustustele austama kõiki rahvusvahelisi inimõiguste alaseid norme ja kohustusi;

4. peab tervitatavaks seda, et ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni 
(UNCITRAL) läbipaistvuseeskirju kasutatakse vaidluste lahendamiseks; rõhutab, et 
investorid ei tohi vaidlustada õiguspäraste avaliku poliitika otsuste kaitset ja õigust 
kehtestada õigusnorme; nõuab korrapärast seiret ja aruandmist Euroopa Parlamendile 
selle kohta, kuidas Euroopa investorid seda sätet kasutavad;

5. võtab teadmiseks võimaluse, et investoritele tagatud kaitse areneb kiiremini kui 



PE642.888v02-00 16/20 RR\1197508ET.docx

ET

investorite kohustused, sest investeeringute kaitse leping tagab välisinvestoritele 
vahekohtuklausli kaudu kohtulikult kaitstavad õigused, kuid ei näe ette 
karistusmehhanismi sotsiaal- ja keskkonnastandardite mittetäitmise puhuks; kordab 
vajadust tagada investeeringute kaitse lepingus õiglane tasakaal investorite õiguste ja 
kohustuste vahel seoses ettevõtete, sotsiaal- ja keskkonnastandarditega ning 
inimõigustega üldiselt; rõhutab sellega seoses, et tähtis on kehtestada sõltumatu 
järelevalve- ja kaebuste esitamise mehhanism, mida mõjutatud elanikud saaksid 
kasutada ja millel oleks õigus teha siduvaid otsuseid seoses kaubandus- ja 
investeerimislepingute võimaliku negatiivse mõjuga; rõhutab vajadust teavitada 
Euroopa Parlamenti meetmetest, mis on võetud selle mehhanismi kaudu seoses 
kaebustega investorite kohta, kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis;

6. kutsub lepinguosalisi üles võtma arvesse rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid ja 
vahendeid, nagu OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtjatele, ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted ning ÜRO toetatavad vastutustundlike investeeringute 
põhimõtted;

7. tuletab meelde, et investeeringute kaitse lepingu ja ELi-Vietnami 
vabakaubanduslepingu sätteid tuleb rakendada vastastikku täiendavalt, eelkõige seoses 
inimõiguste, keskkonna- ja sotsiaalsete õiguste ning kestliku arenguga; rõhutab lisaks 
vajadust tagada kooskõla arengukoostöö eesmärkidega vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 208.
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S&D Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

7 –
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

5 0
ID Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI Tiziana Beghin, James Wells

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


