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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (dále jen „dohoda IPA“) má povzbudit 
obchod a odstranit četné překážky, které stále brání investicím. 

Kapitoly o investicích stanoví řadu ochranných opatření pro způsobilé zahraniční investory 
a jejich investice. Tato opatření zahrnují mj. povinnost zajistit „spravedlivé a rovné 
zacházení“ i tzv. „plnou ochranu a bezpečnost“, „ národní zacházení“ a „doložku nejvyšších 
výhod“.

Vytvoření stabilního a předvídatelného investičního prostředí je důležité pro povzbuzení 
investic a podporu tvorby pracovních míst ve Vietnamu. Zpravodaj vítá zdokonalená 
ustanovení dohody IPA v porovnání se zastaralejšími a již nevyhovujícími ustanoveními 
dvoustranných investičních dohod, které s Vietnamem uzavřely některé členské státy. 
Především již bylo dlouho žádoucí vnést do postupů větší transparentnost. Dodržování těchto 
ustanovení a jejich případné revize jsou naprosto nezbytné, mají-li mít všechny zúčastněné 
strany plný přístup k důležitým informacím o probíhajících případech urovnávání sporů, které 
se týkají ochrany investic. 

Zpravodaj dále zdůrazňuje, že je plně respektováno právo vlád na regulaci ve prospěch 
veřejného zájmu, mj. v oblasti zdravotnictví, životního prostředí, pracovních práv a daňové 
politiky, a nepředstavuje de facto znemožnění ani porušení spravedlivého a rovnocenného 
zacházení. Evropský parlament je předním zastáncem reforem systému pro ochranu investic a 
i nadále bude pečlivě monitorovat dopady dohod IPA, včetně navržené dohody s Vietnamem, 
na právo regulovat i na případné odrazující účinky. Systém soudů pro investice stanovený 
v dohodě IPA mezi Vietnamem a EU, včetně závazku obou stran k ochraně práva na regulaci 
před nároky vznášenými investory, představuje významný krok vpřed, avšak jeho vytvořením 
reformní proces nekončí.

V této souvislosti zpravodaj dále zdůrazňuje, že odpovědnost investorů musí držet krok 
s rozšiřováním práv investorů a zdůrazňuje význam důkladného monitorování ustanovení 
a účinků dohody o ochraně investic, jakož i srovnatelného pokroku při vymezování 
povinností investorů. 

Zpravodaj s ohledem na výše uvedené připomínky doporučuje udělit souhlas s uzavřením 
dohody.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby 
Parlamentu doporučil udělit souhlas s návrhem na uzavření Dohody o ochraně investic mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou 
republikou na straně druhé.
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