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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás célja a kereskedelem ösztönzése és a 
beruházások előtt még álló akadályok nagy részének lebontása. 

A megállapodás beruházásokkal foglalkozó fejezetei számos védőintézkedést tartalmaznak a 
minősített külföldi beruházók és beruházásaik érdekében. E védőintézkedések között szerepel 
többek között a „tisztességes és méltányos elbánás” biztosításának kötelezettsége vagy az 
úgynevezett „teljes körű védelem és biztonság”, a „nemzeti elbánás” és a „legnagyobb 
kedvezményes elbánás”.

A stabil és kiszámítható beruházási légkör megteremtése fontos eszköze a beruházások 
ösztönzésének és a munkahelyteremtésnek Vietnámban. Az előadó üdvözli a beruházásvédelmi 
megállapodás rendelkezéseit, amelyek jobbak az egyes tagállamok és Vietnám között 
megkötött kétoldalú beruházási megállapodások régi és elavult rendelkezéseinél. Különösen 
üdvözlendő az eljárások régóta várt nagyobb fokú átláthatósága. Kulcsfontosságú, hogy ezeket 
a rendelkezéseket tiszteletben tartsák és szükség esetén felülvizsgálják annak érdekében, hogy 
valamennyi szereplő hozzájusson a folyamatban levő beruházásvédelmi vitarendezési esetekkel 
kapcsolatos fontos információkhoz. 

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy mindenekelőtt rendkívül fontos, hogy a beruházók teljes 
mértékben tiszteletben tartsák a kormányok jogát a közérdek érdekében való szabályozáshoz, 
beleértve az egészségügyet, a környezetvédelmet, a munkaügyi jogokat és az adózási 
szabályokat, valamint hogy az ne vezessen sem de facto kisajátításhoz, sem a tisztességes és 
méltányos kereskedelem sérüléséhez. Az Európai Parlament az elsők között lépett fel a 
beruházásvédelmi rendszer reformja érdekében, és a jövőben is igen szorosan nyomon fogja 
követni a beruházásvédelmi megállapodások hatását – beleértve a Vietnámmal kötendő 
megállapodást – mind a szabályozáshoz való jog, mind bármiféle lehetséges korlátozó hatás 
tekintetében. Az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodásban szereplő, a beruházási 
vitákkal foglalkozó bírósági rendszer – beleértve mindkét fél kötelezettségvállalását arra, hogy 
védelmezik a szabályozáshoz való jogot a beruházói kihívásokkal szemben – lényeges 
előrelépés, de még nem jelenti a reformfolyamat végét.

E tekintetben az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a beruházói felelősségnek lépést kell 
tartania a beruházói jogok kiterjesztésével, és felhívja a figyelmet a beruházásvédelmi 
megállapodás rendelkezéseinek és hatásainak, valamint a beruházói felelősség 
megteremtéséhez vezető úton megtett összehasonlítható előrelépések szoros nyomon 
követésének fontosságára. 

Mindezekre tekintettel az előadó javasolja a megállapodás jóváhagyását.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelemi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az egyrészről az Európai 
Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi 
megállapodásra irányuló javaslathoz.
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