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RÉASÚNÚ GEARR

Tá sé mar aidhm ag Comhaontú Cosanta Infheistíochta (CCI) AE-Vítneam trádáil a spreagadh 
agus deireadh a chur le go leor de na bacainní infheistíochta atá fós ann agus forálann sé do 
chosaint a thabhairt d’infheistíocht bunaithe ar phríomhphrionsabail amhail ‘cóir chothrom 
agus chothromasach’, mar aon le ‘cosaint agus slándáil iomlán’, ‘cóir náisiúnta’ agus ‘an 
chóir do náisiúin bharrfhabhair’, mar a thugtar orthu.

Tá sé tábhachtach timpeallacht infheistíochta chobhsaí agus intuartha a chruthú chun 
infheistíocht a spreagadh i Vítneam, agus tacú le cruthú post i Vítneam, a bhfuil níos mó 
trédhearcachta ina thacaíocht dó sin chomh maith. Ba chóir go mbeadh rochtain iomlán ag na 
geallsealbhóirí go léir ar fhaisnéis ábhartha maidir le cásanna socraithe díospóide maidir le 
cosaint infheistíochta atá fós idir lámha. Maidir leis an gCóras Cúirte Infheistíochta atá ar 
áireamh sa CCI idir Vítneam agus AE, áirítear ann freisin tiomantas ón dá pháirtí cosaint a 
thabhairt don cheart go bhféadfaí rialáil a dhéanamh ar agóidí ó infheisteoirí.

D’athdhearbhaigh na páirtithe sa CCI a dtiomantas do Chairt na Náisiún Aontaithe agus do 
phrionsabail Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, agus, ar an gcaoi sin, tá an 
Comhaontú daingnithe sna prionsabail bhunriachtanacha mar atá sa Chomhaontú 
Comhpháirtíochta agus Comhair.

Sa chomhthéacs sin, molann an rapóirtéir go dtabharfaí toiliú don chomhaontú.

******

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an 
coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfaí formheas don dréachtchinneadh ón gComhairle, 
thar ceann an Aontais, maidir le Comhaontú Cosanta Infheistíochta idir an tAontas Eorpach 
agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, a 
thabhairt i gcrích.


