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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) ΕΕ-Βιετνάμ αποσκοπεί στην τόνωση του 
εμπορίου και την εξάλειψη πολλών από τα εναπομένοντα εμπόδια στις επενδύσεις, και 
προβλέπει την προστασία των επενδύσεων, με βάση κύριες αρχές, όπως της «δίκαιης και 
ισότιμης μεταχείρισης», καθώς και της αποκαλούμενης «πλήρους προστασίας και 
ασφάλειας», «εθνικής μεταχείρισης» και «μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους».

Η δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού κλίματος, που θα υποστηρίζεται 
επίσης από μεγαλύτερη διαφάνεια, είναι σημαντική για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και 
τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας στο Βιετνάμ. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες για τις εν εξελίξει υποθέσεις 
επίλυσης διαφορών σχετικά με την προστασία των επενδύσεων. Το Σύστημα Επενδυτικών 
Δικαστηρίων που προβλέπεται στη ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση 
αμφοτέρων των μερών να προστατεύουν το δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων από τυχόν 
αμφισβήτησή του από επενδυτές.

Τα μέρη της ΣΠΕ επιβεβαίωσαν εκ νέου την προσήλωσή τους στον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και στις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
συνδέοντας έτσι τη συμφωνία με αυτές τις βασικές αρχές, όπως περιέχονται στη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η συντάκτρια προτείνει την έγκριση της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου.


