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BEKNOPTE MOTIVERING

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam heeft tot doel de handel 
te bevorderen en vele van de nog bestaande belemmeringen voor investeringen weg te nemen. 
De overeenkomst voorziet daarnaast in investeringsbescherming op basis van kernbeginselen 
als “eerlijke en billijke behandeling”, evenals zogenoemde “volledige bescherming en 
veiligheid”, “nationale behandeling” en “meestbegunstigingsbehandeling”.

De totstandbrenging van een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat, alsook van meer 
transparantie, is belangrijk om investeringen aan te trekken en het scheppen van banen in 
Vietnam te ondersteunen. Alle belanghebbenden moeten volledige toegang hebben tot 
relevante informatie over lopende geschillenbeslechtingsprocedures betreffende 
investeringsbescherming. Het in de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen Vietnam 
en de EU opgenomen stelsel van investeringsgerechten omvat onder meer de verbintenis van 
beide partijen om het recht om regelgeving vast te stellen te beschermen tegen klachten van 
investeerders.

De partijen bij de investeringsbeschermingsovereenkomst hebben opnieuw hun gehechtheid 
uitgesproken aan het Handvest van de Verenigde Naties en aan de beginselen van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en hebben deze essentiële beginselen, 
zoals vastgelegd in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, daarmee in de 
investeringsbeschermingsovereenkomst verankerd.

Tegen deze achtergrond beveelt de rapporteur aan de overeenkomst goed te keuren.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel de 
goedkeuring aan te bevelen van het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, 
namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 
haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds.


