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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) ΕΕ-Βιετνάμ είναι η τόνωση του 
εμπορίου και η άρση πολλών από τα εναπομένοντα εμπόδια στις επενδύσεις. 

Τα κεφάλαια περί επενδύσεων της συμφωνίας παρέχουν ένα φάσμα μέσων προστασίας για 
τους κατάλληλους ξένους επενδυτές και τις επενδύσεις τους. Στα εν λόγω μέσα προστασίας 
συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση «δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης», καθώς 
και «πλήρους προστασίας και ασφάλειας», «εθνικής μεταχείρισης» και «μεταχείρισης του 
μάλλον ευνοούμενου κράτους».

Η δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού κλίματος είναι σημαντική για την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας στο Βιετνάμ. 
Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει τις βελτιωμένες διατάξεις της ΣΠΕ σε σύγκριση με 
παλαιότερες και παρωχημένες διατάξεις στις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και του Βιετνάμ. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει 
για την από καιρό αναμενόμενη αύξηση της διαφάνειας στις διαδικασίες. Είναι ζωτικής 
σημασίας οι διατάξεις αυτές να τηρούνται και να επανεξετάζονται όταν είναι αναγκαίο για να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πλήρη πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες για τις εν εξελίξει υποθέσεις επίλυσης διαφορών σχετικά με την προστασία των 
επενδύσεων. 

Ο συντάκτης τονίζει επίσης ότι τηρείται πλήρως το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν 
ρυθμίσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υγεία, το 
περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα και τη φορολογική πολιτική, και ότι δεν συνιστά εκ των 
πραγμάτων απαλλοτρίωση, ούτε παραβίαση της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένθερμος υποστηρικτής της μεταρρύθμισης του συστήματος 
προστασίας των επενδύσεων και θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ στενά τον αντίκτυπο των 
ΣΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης συμφωνίας με το Βιετνάμ, όσον αφορά τόσο 
το δικαίωμα ρύθμισης όσο και την τυχόν αποτρεπτική επίδραση των ΣΠΕ στην άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος. Το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων που περιλαμβάνεται στη ΣΠΕ 
Βιετνάμ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και των δύο μερών να προστατεύουν το 
δικαίωμα ρύθμισης από τυχόν προσφυγές των επενδυτών, αποτελεί μεν σημαντικό βήμα 
προόδου αλλά δεν σηματοδοτεί το τέλος της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης τονίζει επίσης ότι οι ευθύνες των επενδυτών 
πρέπει να συμβαδίζουν με την επέκταση των δικαιωμάτων τους, και επισημαίνει ότι είναι 
σημαντική η στενή παρακολούθηση των διατάξεων και των αποτελεσμάτων της ΣΠΕ και η 
συγκριτική πρόοδος στον καθορισμό υποχρεώσεων για τους επενδυτές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο συντάκτης συνιστά την έγκριση της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας 
προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 
αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου.
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