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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul privind protecția investițiilor UE-Vietnam (IPA) urmărește să stimuleze comerțul și 
să elimine multe dintre obstacolele rămase în calea investițiilor și prevede protecția 
investițiilor pe baza unor principii esențiale, cum ar fi „tratamentul corect și echitabil”, 
precum și așa-numita „protecție și securitate deplină”, „tratamentul național” și „tratamentul 
națiunii celei mai favorizate”.

Crearea unui climat de investiții stabil și previzibil, sprijinită, de asemenea, de o mai mare 
transparență, este importantă pentru a încuraja investițiile și a sprijini crearea de locuri de 
muncă în Vietnam. Toate părțile interesate ar trebui să aibă acces deplin la informațiile 
relevante privind cazurile în curs de soluționare a litigiilor în materie de protecție a 
investițiilor. Sistemul jurisdicțional în materie de investiții din cadrul IPA Vietnam-UE 
cuprinde, de asemenea, angajamentul ambelor părți de a proteja dreptul de a reglementa 
împotriva unor acțiuni de contestare venite din partea investitorilor.

Părțile la IPA și-au reafirmat angajamentul față de Carta Organizației Națiunilor Unite și față 
de principiile Declarației universale a drepturilor omului, ancorând astfel acordul în aceste 
principii esențiale, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de parteneriat și cooperare.

În acest sens, raportoarea recomandă aprobarea acestui acord.

******

Comisia pentru afaceri externe invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea, în 
numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte.


