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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

 Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem ma na celu stymulowanie handlu i 
usunięcie wielu utrzymujących się barier dla inwestycji. 

Rozdziały umowy poświęcone inwestycjom zapewniają szereg zabezpieczeń dla 
kwalifikujących się inwestorów zagranicznych i ich inwestycji. Zabezpieczenia te obejmują 
m.in. obowiązek zapewnienia sprawiedliwego i równego traktowania oraz tzw. pełną ochronę 
i bezpieczeństwo, traktowanie narodowe i najwyższe uprzywilejowanie.

Stworzenie stabilnego i przewidywalnego klimatu dla inwestycji jest ważne, aby zachęcać do 
inwestowania i wspierać tworzenie miejsc pracy w Wietnamie. Sprawozdawca z zadowoleniem 
przyjmuje postanowienia umowy o ochronie inwestycji, które są lepsze od starszych i 
nieaktualnych postanowień dwustronnych umów inwestycyjnych zawartych między 
niektórymi państwami członkowskimi a Wietnamem. Szczególne zadowolenie budzi długo 
oczekiwana przejrzystość postępowań. Ważne jest przestrzeganie tych postanowień i ich 
przegląd, gdy zachodzi taka potrzeba, tak aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom 
pełny dostęp do istotnych informacji na temat toczących się sporów w zakresie ochrony 
inwestycji. 

Ponadto sprawozdawca podkreśla, że prawo rządów do wprowadzania regulacji w interesie 
publicznym, w tym w obszarach zdrowia, środowiska, praw pracowniczych i polityki 
podatkowej, jest w pełni przestrzegane i nie stanowi de facto wywłaszczenia ani naruszenia 
sprawiedliwego i równego traktowania. Parlament Europejski do tej pory odgrywał 
pierwszoplanową rolę wśród podmiotów domagających się reform systemu ochrony inwestycji 
i będzie nadal bardzo uważnie monitorował wpływ umów o ochronie inwestycji, w tym 
proponowanej umowy z Wietnamem, zarówno na prawo do wprowadzania regulacji, jak i na 
każdy potencjalny efekt mrożący. System sądów ds. inwestycji uwzględniony w umowie o 
ochronie inwestycji między UE a Wietnamem, w tym zobowiązanie obu stron, by chronić 
prawo do wprowadzania regulacji przed kwestionowaniem ze strony inwestorów, jest 
znaczącym krokiem naprzód, ale nie kończy procesu reform.

W związku z tym sprawozdawca podkreśla, że obowiązki inwestorów muszą nadążać za 
rozszerzeniem praw inwestorów i że należy ściśle monitorować postanowienia i skutki umowy 
o ochronie inwestycji oraz porównawcze postępy w ustalaniu obowiązków inwestorów. 

Mając powyższe na uwadze, sprawozdawca zaleca udzielenie zgody na zawarcie umowy.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby udzielił zgody na 
wniosek dotyczący zawarcia Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej 
strony.
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