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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Vietnam on arenguriik; rõhutab, et aitamaks saavutada kestliku 
arengu eesmärgid, eelkõige kestliku arengu eesmärk nr 1 vaesuse kaotamise kohta, 
kestliku arengu eesmärk nr 8 inimväärse töö kohta ja kestliku arengu eesmärk nr 10 
ebavõrdsuse vähendamise kohta, peavad investeeringud toetama kvaliteetsete 
töökohtade loomist ja kohalikku majandust ning järgima täielikult siseriiklikke eeskirju, 
sealhulgas maksunõudeid;

2. tervitab ELi-Vietnami investeeringute kaitse lepingu osaliste tahet suurendada 
kaubanduse ja investeeringute rolli kestliku majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaarengu 
edendamisel; tunnistab, et investeerimiskohtu süsteem on samm paremuse poole 
võrreldes olemasolevate kahepoolsete investeerimislepingutega ELi 21 liikmesriigi ja 
Vietnami vahel, kui asi puudutab kohtunike sõltumatust;

3. kordab veel kord võimalikult kindlalt, et investeeringute kaitse lepingu osalised ja 
sellega kaitstavad investorid peavad lisaks riigi õigusaktidest tulenevatele normidele ja 
kohustustele austama kõiki rahvusvahelisi inimõiguste alaseid norme ja kohustusi;

4. peab tervitatavaks seda, et ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni 
(UNCITRAL) läbipaistvuseeskirju kasutatakse vaidluste lahendamiseks; rõhutab, et 
investorid ei tohi vaidlustada õiguspäraste avaliku poliitika otsuste kaitset ja õigust 
kehtestada õigusnorme; nõuab korrapärast seiret ja aruandmist Euroopa Parlamendile 
selle kohta, kuidas Euroopa investorid seda sätet kasutavad;

5. võtab teadmiseks võimaluse, et investoritele tagatud kaitse areneb kiiremini kui 
investorite kohustused, sest investeeringute kaitse leping tagab välisinvestoritele 
vahekohtuklausli kaudu kohtulikult kaitstavad õigused, kuid ei näe ette 
karistusmehhanismi sotsiaal- ja keskkonnastandardite mittetäitmise puhuks; kordab 
vajadust tagada investeeringute kaitse lepingus õiglane tasakaal investorite õiguste ja 
kohustuste vahel seoses ettevõtete, sotsiaal- ja keskkonnastandarditega ning 
inimõigustega üldiselt; rõhutab sellega seoses, et tähtis on kehtestada sõltumatu 
järelevalve- ja kaebuste esitamise mehhanism, mida mõjutatud elanikud saaksid 
kasutada ja millel oleks õigus teha siduvaid otsuseid seoses kaubandus- ja 
investeerimislepingute võimaliku negatiivse mõjuga; rõhutab vajadust teavitada 
Euroopa Parlamenti meetmetest, mis on võetud selle mehhanismi kaudu seoses 
kaebustega investorite kohta, kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis;

6. kutsub lepinguosalisi üles võtma arvesse rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid ja 
vahendeid, nagu OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtjatele, ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted ning ÜRO toetatavad vastutustundlike investeeringute 
põhimõtted;

7. tuletab meelde, et investeeringute kaitse lepingu ja ELi-Vietnami 
vabakaubanduslepingu sätteid tuleb rakendada vastastikku täiendavalt, eelkõige seoses 
inimõiguste, keskkonna- ja sotsiaalsete õiguste ning kestliku arenguga; rõhutab lisaks 
vajadust tagada kooskõla arengukoostöö eesmärkidega vastavalt Euroopa Liidu 
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