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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Proteção do Investimento entre a União Europeia e o Vietname visa estimular o 
comércio e eliminar muitos dos obstáculos ao investimento ainda existentes, proporcionando 
uma proteção do investimento com base em princípios fundamentais como o «tratamento 
justo e equitativo», bem como a denominada «plena proteção e segurança», o «tratamento 
nacional» e o «tratamento de nação mais favorecida».

A criação de um clima de investimento estável e previsível é importante tendo em vista 
incentivar o investimento e apoiar a criação de emprego no Vietname. Todas as partes 
interessadas devem ter pleno acesso às informações relevantes sobre os processos de 
resolução de litígios em curso em matéria de proteção de investimentos. O Sistema de 
Tribunais de Investimento previsto no API entre a UE e o Vietname inclui igualmente o 
compromisso de ambas as partes de proteger o direito de legislar perante os desafios 
colocados pelos investidores.

As partes no API reafirmaram o seu empenho na Carta das Nações Unidas e nos princípios da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, ancorando deste modo o acordo a esses 
princípios fundamentais incluídos no Acordo de Parceria e Cooperação.

À luz do que precede, a relatora recomenda a aprovação deste acordo.

******

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho 
relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de Proteção dos Investimentos entre a 
União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do 
Vietname, por outro.


