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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Vietnamas yra besivystanti šalis; pabrėžia, kad, norint padėti pasiekti 
darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 1-ąjį DVT dėl skurdo panaikinimo, 8-ąjį DVT dėl 
deramo darbo ir 10-ąjį DVT dėl mažesnės nelygybės, investicijomis turi būti padedama 
kurti kokybiškas darbo vietas, remti vietos ekonomiką ir visapusiškai laikytis vidaus 
taisyklių, įskaitant mokesčių reikalavimus;

2. palankiai vertina ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimo Šalių pademonstruotą 
įsipareigojimą padidinti prekybos ir investicijų indėlį siekiant ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkos aspektais darnaus vystymosi tikslo; pripažįsta, kad, teisėjų nepriklausomumo 
požiūriu, investicinių teismų sistema yra pažangesnė, palyginti su esamomis 21 ES 
valstybės narės ir Vietnamo dvišalėmis investicijų sutartimis;

3. kuo griežčiausiai pakartoja, kad investicijų apsaugos susitarimo Šalys ir šiuo susitarimu 
apsaugoti investuotojai privalo paisyti ne tik pagal jų šalių teisę numatytų, bet ir visų 
tarptautinių žmogaus teisių standartų bei prievolių;

4. palankiai vertina tai, kad sprendžiant ginčus taikomos JT Tarptautinės prekybos teisės 
komisijos (UNCITRAL) skaidrumo taisyklės; pabrėžia, kad investuotojai neturi trukdyti 
siekiant apsaugoti teisėtus viešosios politikos sprendimus ir teisę reglamentuoti; 
primygtinai ragina nuolat stebėti, kaip Europos investuotojai naudojasi šia nuostata, ir 
teikti atitinkamas ataskaitas Europos Parlamentui;

5. pažymi, jog gali būti, kad investuotojams suteikiama apsauga didės greičiau nei jų 
atsakomybė, nes investicijų apsaugos susitarime užsienio investuotojams pagal 
arbitražinę išlygą užtikrinamos teisiškai įgyvendinamos teisės, tačiau nenumatomas 
sankcijų už socialinių ir aplinkos standartų nesilaikymą mechanizmas; pakartoja, kad 
investicijų apsaugos susitarime reikia užtikrinti teisingą investuotojų teisių ir pareigų, 
susijusių su bendrovių, socialiniais ir aplinkos bei apskritai žmogaus teisių standartais, 
pusiausvyrą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu nustatyti nepriklausomą 
stebėjimo ir skundų nagrinėjimo mechanizmą, kuriuo galėtų naudotis nukentėję 
gyventojai ir kuriam būtų suteikti įgaliojimai priimti privalomus sprendimus, susijusius 
su neigiamu poveikiu, kurį gali turėti prekybos ir investicijų susitarimai; pabrėžia, jog 
būtina, kad Europos Parlamentas būtų informuojamas apie šio mechanizmo veiklą 
atsižvelgiant į investuotojams, kurių registruota buveinė yra bet kurioje valstybėje 
narėje, pareikštus skundus;

6. ragina Šalis atsižvelgti į principus ir priemones, dėl kurių susitarta tarptautiniu mastu, 
pvz., EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus ir JT remiamus atsakingo investavimo principus;

7. primena, kad investicijų apsaugos susitarimas bei ES ir Vietnamo laisvosios prekybos 
susitarimas turi būti įgyvendinami taip, kad būtų papildytos visų pirma nuostatos dėl 
žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir socialinių teisių bei darnaus vystymosi; be to, 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti suderinamumą su vystomojo bendradarbiavimo tikslais 
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pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį.
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