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Изменение 1
Манон Обри, Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

Проект на становище
Съображение A (ново)

Проект на становище Изменение

А. като има предвид, че през 
последните десетилетия 
инвеститори заведоха съдебни 
дела на стойност милиарди 
долари на основание на твърдения 
за вреда върху корпоративната 
печалба, нанесена от 
законодателство и 
правителствени мерки в 
обществен интерес; като има 
предвид, че според Конференцията 
на ООН за търговия и развитие 
(УНКТАД) новите дела за 
уреждане на спорове между 
инвеститори и държава през 
2018 г. са заведени срещу 41 
държави и че подобно на предишни 
години повечето от новите дела са 
срещу развиващи се държави и 
икономики в преход; по-голямата 
част от известните 71 дела са 
заведени от инвеститори от 
развитите държави; като има 
предвид, че механизмът за 
уреждане на спорове между 
инвеститори и държава вече е 
използван във Виетнам и 
понастоящем две дружества 
съдят виетнамското 
правителство за начисляване на 
данъци след придобиването на 
едно дружество (ConocoPhillips 
Vietnam) от друго (Perenco);

Or. en
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Изменение 2
Патриция Тоя, Пиерфранческо Майорино, Марк Тарабела, Удо Булман
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

-1. припомня, че Виетнам е 
развиваща се държава; подчертава, че 
за да се допринесе за постигането на 
целите за устойчиво развитие, по-
специално ЦУР 1 относно 
премахването на бедността, ЦУР 8 
относно достойния труд и ЦУР 10 
относно намаляването на 
неравенствата, инвестициите 
трябва да допринасят за създаването 
на качествени работни места, да 
подкрепят местната икономика и да 
спазват напълно националната 
нормативна уредба, включително 
данъчните изисквания;

Or. en

Изменение 3
Манон Обри, Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства ангажимента на 
страните за увеличаване на приноса 
на търговията и инвестициите за 
постигане на целта за устойчиво 
развитие в неговото икономическо, 
социално и екологично измерение; 
отчита, че инвестиционната съдебна 
система (ИСС) представлява 
подобрение спрямо съществуващите 
двустранни инвестиционни 
споразумения между 21 държави – 

1. отчита, че инвестиционната 
съдебна система (ИСС) ще замени 
съществуващите двустранни 
инвестиционни споразумения между 
21 държави – членки на ЕС, и Виетнам 
що се отнася до механизмите за 
уреждане на спорове между 
инвеститори и държава; припомня, 
че ИСС остава система за 
инвестиционен арбитраж, 
продължава да дава привилегирован 
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членки на ЕС, и Виетнам що се отнася 
до независимостта на съдиите;

статут на инвеститорите и не 
предоставя механизъм за санкции при 
неспазване на социалните и 
екологичните норми от страна на 
инвеститорите;

Or. en

Изменение 4
Доминик Билд, Бернхарт Цимниок
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства ангажимента на 
страните за увеличаване на приноса на 
търговията и инвестициите за постигане 
на целта за устойчиво развитие в 
неговото икономическо, социално и 
екологично измерение; отчита, че 
инвестиционната съдебна система 
(ИСС) представлява подобрение спрямо 
съществуващите двустранни 
инвестиционни споразумения между 
21 държави – членки на ЕС, и Виетнам 
що се отнася до независимостта на 
съдиите;

1. подчертава ангажимента на 
страните за увеличаване на приноса на 
търговията и инвестициите за постигане 
на целта за устойчиво развитие в неговото 
икономическо, социално (по-специално 
по отношение на международното 
трудово право, произтичащо от 
основните конвенции на 
Международната организация на 
труда) и екологично измерение; и по-
специално с цел борба с обезлесяването 
и незаконния риболов, отчита, че 
инвестиционната съдебна система (ИСС) 
представлява подобрение спрямо 
съществуващите двустранни 
инвестиционни споразумения между 
21 държави – членки на ЕС, и Виетнам що 
се отнася до независимостта на съдиите;

Or. fr

Изменение 5
Доминик Билд, Бернхарт Цимниок
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 1 a (нов) 
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Проект на становище Изменение

1a. като цяло изразява тревога във 
връзка с факта, че във всички 
споразумения за свободна търговия, 
сключени от Европейския съюз през 
последните години, са включени 
клаузи за уреждане на спорове, в 
които се посочва конкретна 
юрисдикция; подчертава, че 
прибягването до тази система за 
уреждане на спорове трябва да се 
ограничава до случаите, свързани с 
потенциална явна и тежка 
злоупотреба, без да се накърнява 
суверенитетът на държавите;

Or. fr

Изменение 6
Ели Чаунс, Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. изразява съжаление във връзка с 
факта, че никога не е извършвана 
оценка на въздействието върху 
правата на човека, преди да бъде 
дадено начало на преговорите; 
припомня, че европейският 
омбудсман, както и Европейският 
парламент в своите резолюции по 
неотложни въпроси от 9 юни 2016 г., 
14 декември 2017 г. и 15 ноември 
2018 г. посочват сериозни опасения по 
отношение на защитата на правата 
на човека във Виетнам, по-специално 
във връзка със свободата на 
изразяване, събрания и сдружаване и 
свободата на вероизповеданието и по 
отношение на задържането на 
активисти за правата на човека и 
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насилието срещу жени; с голяма 
загриженост отбелязва, че 
положението с правата на човека във 
Виетнам продължава да се влошава и 
след прилагането на Споразумението 
за партньорство и сътрудничество 
(СПС) през 2012 г. и сключването на 
Споразумението за свободна търговия 
между ЕС и Виетнам през 2016 г., по-
специално по отношение на 
защитниците на правата на човека 
във Виетнам;

Or. en

Изменение 7
Ели Чаунс, Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. отново потвърждава 
категорично, че страните по 
Споразумението за защита на 
инвестициите, както и 
защитаваните от него инвеститори 
трябва да спазват всички 
международни стандарти и 
задължения в областта на правата 
на човека в допълнение към тези, 
които произтичат от националното 
законодателство; счита, че 
осезаемите подобрения по отношение 
на правата на човека във Виетнам са 
основна предпоставка за 
ратифицирането на Споразумението 
за защита на инвестициите, и 
призовава за включването на 
приложима клауза за правата на 
човека, която да съдържа механизъм 
за правна защита и отчетност във 
връзка със засегнатите общности, 
предвид факта, че предвиденият в 
Споразумението за партньорство и 
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сътрудничество (СПС) механизъм за 
правата на човека се оказа 
неефективен с оглед на справянето с 
тежки и системни нарушения на 
правата на човека;

Or. en

Изменение 8
Патриция Тоя, Пиерфранческо Майорино, Марк Тарабела, Удо Булман
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове, но 
подчертава, че използването на 
материалноправни разпоредби на 
защитата на чуждестранните 
инвестиции и по-специално 
принципите на „непряко 
отчуждаване“ и „справедливо и 
равноправно третиране“ не отслабва 
правото на страните да уреждат и да 
преследват легитимните цели на 
обществените политики, като 
обществено здраве, безопасност и 
опазване на околната среда; настоява 
за редовен мониторинг и докладване 
пред Европейския парламент относно 
използването на тази разпоредба от 
европейските инвеститори;

2. приветства използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове; 
подчертава, че защитата на 
легитимните решения в областта на 
обществената политика и правото на 
регулиране не трябва да бъдат 
оспорвани от инвеститорите; 
настоява за редовен мониторинг и 
докладване пред Европейския 
парламент относно използването на тази 
разпоредба от европейските 
инвеститори;

Or. en

Изменение 9
Манон Обри, Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL
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Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове, но 
подчертава, че използването на 
материалноправни разпоредби на 
защитата на чуждестранните 
инвестиции и по-специално принципите 
на „непряко отчуждаване“ и 
„справедливо и равноправно третиране“ 
не отслабва правото на страните да 
уреждат и да преследват легитимните 
цели на обществените политики, като 
обществено здраве, безопасност и 
опазване на околната среда; настоява за 
редовен мониторинг и докладване пред 
Европейския парламент относно 
използването на тази разпоредба от 
европейските инвеститори;

2. признава използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове, но 
подчертава, че използването на 
материалноправни разпоредби на 
защитата на чуждестранните 
инвестиции и по-специално принципите 
на „непряко отчуждаване“ и 
„справедливо и равноправно третиране“ 
може да отслаби правото на страните 
да уреждат и да преследват легитимните 
цели на обществените политики, като 
обществено здраве, образование, 
трудови права, безопасност и опазване 
на околната среда; настоява за редовен 
мониторинг и докладване пред 
Европейския парламент относно 
използването на тази разпоредба от 
европейските инвеститори;

Or. en

Изменение 10
Доминик Билд, Бернхарт Цимниок
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 2 

Проект на становище Изменение

2. приветства използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове, но 
подчертава, че използването на 
материалноправни разпоредби на 
защитата на чуждестранните 
инвестиции и по-специално принципите 

2. приветства използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове, но 
подчертава, че използването на 
материалноправни разпоредби на 
защитата на чуждестранните 
инвестиции и по-специално принципите 
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на „непряко отчуждаване“ и 
„справедливо и равноправно третиране“ 
не отслабва правото на страните да 
уреждат и да преследват легитимните 
цели на обществените политики, като 
обществено здраве, безопасност и 
опазване на околната среда; настоява за 
редовен мониторинг и докладване пред 
Европейския парламент относно 
използването на тази разпоредба от 
европейските инвеститори;

на „непряко отчуждаване“ и 
„справедливо и равноправно третиране“ 
не отслабва правото на страните да 
уреждат и да преследват легитимните 
цели на обществените политики, като 
по-специално, но не само, обществено 
здраве, безопасност, както и всяка 
легитимна цел на обществената 
политика като цяло и опазване на 
околната среда, като същевременно на 
чуждестранните инвеститори се 
гарантира определена правна 
сигурност, по-специално във връзка с 
отчуждаването; настоява за редовен 
мониторинг и докладване пред 
Европейския парламент относно 
използването на тази разпоредба от 
европейските инвеститори;

Or. fr

Изменение 11
Ели Чаунс, Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове, но 
подчертава, че използването на 
материалноправни разпоредби на 
защитата на чуждестранните 
инвестиции и по-специално принципите 
на „непряко отчуждаване“ и 
„справедливо и равноправно третиране“ 
не отслабва правото на страните да 
уреждат и да преследват легитимните 
цели на обществените политики, като 
обществено здраве, безопасност и 
опазване на околната среда; настоява за 
редовен мониторинг и докладване пред 

2. отбелязва използването на 
правилата на Комисията на ООН по 
международно търговско право 
(UNCITRAL) за прозрачността при 
разрешаването на търговски спорове, но 
подчертава, че използването на 
материалноправни разпоредби на 
защитата на чуждестранните 
инвестиции и по-специално принципите 
на „непряко отчуждаване“ и 
„справедливо и равноправно третиране“ 
отслабва правото на страните да 
уреждат и да преследват легитимните 
цели на обществените политики, като 
обществено здраве, безопасност и 
опазване на околната среда; настоява за 
редовен мониторинг и докладване пред 
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Европейския парламент относно 
използването на тази разпоредба от 
европейските инвеститори;

Европейския парламент относно 
използването на тази разпоредба от 
европейските инвеститори;

Or. en

Изменение 12
Патриция Тоя, Пиерфранческо Майорино, Марк Тарабела, Удо Булман
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че предоставената 
защита на инвеститорите би могла 
евентуално да изпревари развитието на 
отговорностите на инвеститорите, тъй 
като Споразумението за защита на 
инвестициите между ЕС и Виетнам 
гарантира приложими права на 
чуждестранните инвеститори 
посредством арбитражната клауза, но не 
предоставя механизъм за санкции при 
неспазване на социалните и 
екологичните норми; повтаря 
необходимостта в Споразумението за 
защита на инвестициите да се осигури 
справедлив баланс между правата и 
задълженията на инвеститорите по 
отношение на корпоративните, 
социалните и екологичните стандарти; 
подчертава в тази връзка значението на 
установяването на независим механизъм 
за наблюдение и подаване на жалби, 
който да може да се използва от 
засегнатото население и да има 
правомощието да постановява 
обвързващи решения по отношение на 
евентуално отрицателно въздействие на 
търговските и инвестиционните 
споразумения.

3. със загриженост отбелязва, че 
предоставената защита на 
инвеститорите изпреварва развитието 
на отговорностите на инвеститорите, 
тъй като Споразумението за защита на 
инвестициите между ЕС и Виетнам 
гарантира приложими права на 
чуждестранните инвеститори 
посредством арбитражната клауза, но не 
предоставя механизъм за санкции при 
неспазване на социалните и 
екологичните норми; повтаря 
необходимостта в Споразумението за 
защита на инвестициите да се осигури 
справедлив баланс между правата и 
задълженията на инвеститорите по 
отношение на корпоративните, 
социалните и екологичните стандарти; 
подчертава в тази връзка значението на 
установяването на независим механизъм 
за наблюдение и подаване на жалби, 
който да може да се използва от 
засегнатото население и да има 
правомощието да постановява 
обвързващи решения по отношение на 
евентуално отрицателно въздействие на 
търговските и инвестиционните 
споразумения.

Or. en
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Изменение 13
Доминик Билд, Бернхарт Цимниок
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че предоставената 
защита на инвеститорите би могла 
евентуално да изпревари развитието на 
отговорностите на инвеститорите, тъй 
като Споразумението за защита на 
инвестициите между ЕС и Виетнам 
гарантира приложими права на 
чуждестранните инвеститори 
посредством арбитражната клауза, но не 
предоставя механизъм за санкции при 
неспазване на социалните и 
екологичните норми; повтаря 
необходимостта в Споразумението за 
защита на инвестициите да се осигури 
справедлив баланс между правата и 
задълженията на инвеститорите по 
отношение на корпоративните, 
социалните и екологичните стандарти; 
подчертава в тази връзка значението на 
установяването на независим механизъм 
за наблюдение и подаване на жалби, 
който да може да се използва от 
засегнатото население и да има 
правомощието да постановява 
обвързващи решения по отношение на 
евентуално отрицателно въздействие на 
търговските и инвестиционните 
споразумения.

3. отбелязва, че предоставената 
защита на инвеститорите би могла 
евентуално да изпревари развитието на 
отговорностите на инвеститорите, тъй 
като Споразумението за защита на 
инвестициите между ЕС и Виетнам 
гарантира приложими права на 
чуждестранните инвеститори 
посредством арбитражната клауза, но не 
предоставя механизъм за санкции при 
неспазване на социалните и 
екологичните норми; повтаря 
необходимостта в Споразумението за 
защита на инвестициите да се осигури 
справедлив баланс между правата и 
задълженията на инвеститорите по 
отношение на корпоративните, 
социалните и екологичните стандарти и 
правата на човека като цяло; 
подчертава в тази връзка значението на 
установяването на независим механизъм 
за наблюдение и подаване на жалби, 
който да може да се използва от 
засегнатото население и да има 
правомощието да постановява 
обвързващи решения по отношение на 
евентуално отрицателно въздействие на 
търговските и инвестиционните 
споразумения, и подчертава, че е 
необходимо Европейският парламент 
да бъде информиран за дейностите на 
този механизъм за наблюдение по 
отношение на жалбите срещу 
инвеститори, чието седалище се 
намира в държава членка.

Or. fr
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Изменение 14
Ели Чаунс, Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че предоставената 
защита на инвеститорите би могла 
евентуално да изпревари развитието на 
отговорностите на инвеститорите, тъй 
като Споразумението за защита на 
инвестициите между ЕС и Виетнам 
гарантира приложими права на 
чуждестранните инвеститори 
посредством арбитражната клауза, но не 
предоставя механизъм за санкции при 
неспазване на социалните и 
екологичните норми; повтаря 
необходимостта в Споразумението за 
защита на инвестициите да се осигури 
справедлив баланс между правата и 
задълженията на инвеститорите по 
отношение на корпоративните, 
социалните и екологичните стандарти; 
подчертава в тази връзка значението на 
установяването на независим механизъм 
за наблюдение и подаване на жалби, 
който да може да се използва от 
засегнатото население и да има 
правомощието да постановява 
обвързващи решения по отношение на 
евентуално отрицателно въздействие на 
търговските и инвестиционните 
споразумения.

3. отбелязва, че предоставената 
защита на инвеститорите изпреварва 
развитието на отговорностите на 
инвеститорите, тъй като 
Споразумението за защита на 
инвестициите между ЕС и Виетнам 
гарантира приложими права на 
чуждестранните инвеститори 
посредством арбитражната клауза, но не 
предоставя механизъм за санкции при 
неспазване на социалните и 
екологичните норми; повтаря 
необходимостта в Споразумението за 
защита на инвестициите да се осигури 
справедлив баланс между правата и 
задълженията на инвеститорите по 
отношение на корпоративните, 
социалните и екологичните стандарти; 
подчертава в тази връзка значението на 
установяването на независим механизъм 
за наблюдение и подаване на жалби, 
който да може да се използва от 
засегнатото население и да има 
правомощието да постановява 
обвързващи решения по отношение на 
евентуално отрицателно въздействие на 
търговските и инвестиционните 
споразумения, в това число 
посредством санкции; освен това 
призовава ЕС и Виетнам да поемат 
водеща роля за разглеждане на този 
въпрос на многостранно равнище 
посредством активно участие в 
преговори в ООН за правнообвързващ 
акт, който да регламентира в 
международното право в областта на 
правата на човека дейностите на 
транснационалните корпорации и 
други предприятия със стопанска цел, 
да гарантира достъп до правосъдие на 
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жертвите на нарушения на правата 
на човека и да предоставя механизми 
за правна защита и отчетност за 
засегнатите общности.

Or. en

Изменение 15
Патриция Тоя, Пиерфранческо Майорино, Марк Тарабела, Евин Инсир
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф а (нов)

Проект на становище Изменение

3a. отново потвърждава 
категорично, че страните по 
Споразумението за защита на 
инвестициите, както и 
защитаваните от него инвеститори 
трябва да спазват всички 
международни стандарти и 
задължения в областта на правата 
на човека в допълнение към тези, 
които произтичат от националното 
законодателство; призовава 
страните да вземат под внимание 
договорените в международен план 
принципи и актове, като тези в 
Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия и 
Ръководните принципи на ООН за 
бизнес и права на човека, както и 
Принципите на ООН за отговорно 
инвестиране и докладване;

Or. en

Изменение 16
Манон Обри, Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

Проект на становище
Параграф 4 (нов)
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Проект на становище Изменение

4. призовава за премахването от 
договорите за инвестиции на всички 
видове системи за арбитраж, които 
позволяват на дружества и 
инвеститори да съдят правителства, 
ако ново законодателство и 
нормативна уредба в обществен 
интерес намаляват способността им 
да реализират печалби;

Or. en

Изменение 17
Стефан Бижу
от името на групата Renew

Проект на становище
Параграф 4 (нов)

Проект на становище Изменение

4. припомня, че Споразумението 
за защита на инвестициите и 
Споразумението за свободна търговия 
трябва да се прилагат по допълващ се 
начин, по-специално по отношение на 
разпоредбите, свързани с правата на 
човека, екологичните и социалните 
права и устойчивото развитие; 
подчертава също така 
необходимостта от съгласуваност с 
целите на сътрудничеството за 
развитие, както е предвидено в 
член 208 от ДФЕС;

Or. fr


