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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet rá, hogy Vietnám fejlődő ország; hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
fejlődési célok – konkrétan a szegénység megszüntetésre irányuló 1. számú, a méltó 
munkára vonatkozó 8. számú és az egyenlőtlenségek csökkentére irányuló 10. számú 
cél – eléréséhez való hozzájárulás érdekében a beruházásoknak hozzá kell járulniuk 
minőségi munkahelyek teremtéséhez, támogatniuk kell a helyi gazdaságot, és teljes 
körűen tiszteletben kell tartaniuk az ország jogszabályait, beleértve az 
adójogszabályokat is;

2. üdvözli az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (IPA) részes feleinek 
elkötelezettségét aziránt, hogy növeljék a kereskedelem és a beruházások hozzájárulását 
a fenntartható fejlődés célkitűzésének eléréséhez annak gazdasági, társadalmi és 
környezeti dimenzióiban. elismeri, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági 
rendszer előrelépést jelent a 21 uniós tagállam és Vietnám között fennálló kétoldalú 
beruházási szerződésekhez képest a bírák függetlensége tekintetében;

3. a leghatározottabban megerősíti, hogy a beruházásvédelmi megállapodásban részes 
feleknek, illetve a beruházásvédelmi megállapodás által védett beruházóknak a hazai 
jogszabályokban rögzítetteken túlmenően tiszteletben kell tartaniuk valamennyi 
nemzetközi emberi jogi normát és kötelezettséget is;

4. üdvözli az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) 
átláthatósági szabályainak alkalmazását a vitarendezésre vonatkozó rendelkezésekben; 
hangsúlyozza, hogy a beruházók nem kérdőjelezhetik meg a jogszerű közpolitikai 
döntések védelmét és a szabályozáshoz való jogot; hangsúlyozza, hogy rendszeresen 
vizsgálni és jelenteni kell  az Európai Parlament számára, hogy az európai beruházók 
miképpen élnek ezzel a rendelkezéssel;

5. megállapítja, hogy a beruházóknak nyújtott védelem szélesebb körű lehet annál, mint 
amennyire a beruházók felelőssége növekedett, mivel az EU–Vietnám 
beruházásvédelmi megállapodás a választottbírósági záradék útján kikényszeríthető 
jogokat garantál a külföldi beruházók számára, ugyanakkor nem ír elő szankcionáló 
mechanizmust a szociális és környezetvédelmi normák be nem tartásának esetére; 
hangsúlyozza, hogy méltányos egyensúlyt kell fenntartani a beruházásvédelmi 
megállapodásban a beruházók jogai és kötelességei között a vállalati, a szociális 
normák, és általában véve az emberi jogok, valamint a környezetvédelmi normák 
tekintetében; rámutat e tekintetben egy olyan független ellenőrzési és panasztételi 
mechanizmus kialakításának fontosságára, amelyet az érintett lakosság igénybe vehetne, 
és amelynek hatásköre kiterjed kötelező érvényű szabályozásra a kereskedelmi és 
beruházási megállapodások esetleges negatív hatásaival kapcsolatban. hangsúlyozza, 
hogy folyamatosan tájékoztatni kell az Európai Parlamentet az e mechanizmus révén a 
tagállamok bármelyikében bejegyzett székhellyel rendelkező befektetőkkel kapcsolatos 
panaszokra válaszul tett lépésekről;

6. felhívja a feleket, hogy vegyék figyelembe a nemzetközileg elfogadott elveket és 
eszközöket, például az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásait és 
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az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket, 
valamint az ENSZ felelős befektetésre vonatkozó alapelveit;

7. emlékeztet arra, hogy a beruházásvédelmi megállapodást és az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodást egymást kiegészítő módon kell végrehajtani, 
különösen az emberi jogokra, a környezetvédelemre és a szociális jogokra, valamint a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezések tekintetében; hangsúlyozza továbbá, 
hogy biztosítani kell az összhangot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 208. cikke szerinti fejlesztési együttműködési célkitűzésekkel.
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