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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Recorda que o Vietname é um país em desenvolvimento; salienta que, para contribuir 
para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – nomeadamente o 
ODS n.º 1 relativo à erradicação da pobreza, o ODS n.º 8 relativo ao trabalho digno e o 
ODS n.º 10 relativo à redução das desigualdades –, o investimento tem de contribuir 
para a criação de emprego de qualidade, apoiar as economias locais e cumprir 
plenamente a regulamentação nacional, nomeadamente as obrigações fiscais;

2. Saúda o empenho demonstrado pelas Partes para com o Acordo de Proteção dos 
Investimentos entre a UE e o Vietname (API) no sentido de reforçar o contributo do 
comércio e do investimento para alcançar o objetivo de um desenvolvimento sustentável 
em termos económicos, sociais e ambientais; reconhece que, em termos da 
independência dos juízes, o Sistema de Tribunais de Investimento marca um progresso 
em relação aos tratados bilaterais de investimento atualmente em vigor entre 21 
Estados-Membros e o Vietname;

3. Reitera, com a maior veemência possível, que as Partes no API e os investidores 
protegidos por este acordo devem respeitar, para além das decorrentes da legislação 
nacional, todas as normas e obrigações internacionais em vigor em matéria de direitos 
humanos;

4. Congratula-se com a utilização das regras de transparência da Comissão das Nações 
Unidas para o Direito Comercial Internacional (CNUDCI) nas disposições relativas à 
resolução de litígios; salienta que a proteção das decisões legítimas de política pública e 
o direito de regulamentar não devem ser postos em causa pelos investidores; insiste na 
necessidade de um acompanhamento periódico e da prestação regular de informações ao 
Parlamento Europeu sobre a forma como os investidores europeus fazem uso das 
referidas disposições;

5. Chama a atenção para o facto de a proteção concedida aos investidores poder 
eventualmente tornar-se superior às responsabilidades que recaem sobre estes, uma vez 
que, por via da cláusula de arbitragem, o API garante direitos executórios aos 
investidores estrangeiros, não prevendo, contudo, um mecanismo de sanção em caso de 
incumprimento das normas sociais e ambientais; reitera a necessidade de o API 
assegurar um equilíbrio justo entre os direitos e as obrigações dos investidores à luz das 
normas empresariais, sociais e, de um modo geral, dos direitos humanos, bem como 
ambientais; sublinha, a este respeito, a importância de criar um mecanismo de controlo 
e de tratamento de reclamações independente, ao qual as populações afetadas possam 
recorrer e que seja dotado de autoridade para proferir sentenças vinculativas 
relativamente a um possível impacto negativo dos acordos de comércio e de 
investimento nos direitos humanos; salienta a necessidade de manter o Parlamento 
Europeu informado das medidas tomadas através deste mecanismo em resposta às 
queixas relativas aos investidores que têm sede social em qualquer um dos 
Estados-Membros;
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6. Insta as partes a terem em conta os princípios e instrumentos acordados a nível 
internacional, como as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais, os 
Princípios orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e os 
Princípios para o Investimento Responsável apoiados pelas Nações Unidas;

7. Recorda que as disposições do API e do Acordo de Comércio Livre entre a UE e o 
Vietname devem ser implementadas de forma complementar, em especial no que diz 
respeito aos direitos humanos, aos direitos em matéria de ambiente, aos direitos sociais 
e ao desenvolvimento sustentável; salienta, além disso, a necessidade de assegurar a 
coerência com os objetivos em matéria de cooperação para o desenvolvimento 
estabelecidos no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE).
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