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Ändringsförslag 1
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till yttrande
Skäl A (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. De senaste årtiondena har 
investerare väckt talan för belopp 
motsvarande miljarder dollar på 
grund av påstådd skada på 
företagsvinster till följd av lagstiftning 
och statliga åtgärder i allmänhetens 
intresse. Enligt Unctad inleddes de 
nya ISDS-målen (tvistlösning mellan 
investerare och stat) under 2018 mot 
41 länder och, liksom tidigare år, 
riktades de flesta av dessa mål mot 
utvecklingsländer och 
övergångsekonomier. De flesta av de 
71 kända målen inleddes av 
investerare i utvecklade länder. ISDS 
har redan använts i Vietnam och två 
företag har stämt den vietnamesiska 
regeringen för att den tar ut skatt till 
följd av att ett företag (ConocoPhillips 
Vietnam) har tagits över av ett annat 
företag (Perenico).

Or. en

Ändringsförslag 2
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
för S&D-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet påminner om 
att Vietnam är ett utvecklingsland. 
Parlamentet betonar att för att uppnå 
målen för hållbar utveckling, särskilt mål 
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1 om fattigdomsutrotning, mål 8 om 
värdigt arbete och mål 10 om minskad 
ojämlikhet, måste investeringarna bidra 
till att skapa arbetstillfällen av god 
kvalitet, stödja den lokala ekonomin och 
fullt ut respektera inhemska 
bestämmelser, inbegripet skatteregler.

Or. en

Ändringsförslag 3
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
parternas åtagande att förstärka det 
bidrag som handel och investeringar 
utgör för att nå målet om hållbar 
utveckling i dess ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. Parlamentet 
konstaterar att 
investeringsdomstolssystemet innebär en 
förbättring jämfört med de nuvarande 
bilaterala investeringsavtalen mellan 21 
EU-medlemsstater och Vietnam när det 
gäller domares oberoende.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
investeringsdomstolssystemet kommer att 
ersätta de nuvarande bilaterala 
investeringsavtalen mellan 21 EU-
medlemsstater och Vietnam när det gäller 
ISDS-mekanismer. Parlamentet påminner 
om att investeringsdomstolssystemet 
fortfarande är ett skiljedomssystem för 
investeringar som fortsätter att 
privilegiera investerare, utan att innehålla 
någon sanktionsmekanism vid 
investerares bristande efterlevnad av 
sociala standarder och miljöstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 4
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
för ID-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 1. Europaparlamentet betonar parternas 
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parternas åtagande att förstärka det bidrag 
som handel och investeringar utgör för att 
nå målet om hållbar utveckling i dess 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter. Parlamentet konstaterar att 
investeringsdomstolssystemet innebär en 
förbättring jämfört med de nuvarande 
bilaterala investeringsavtalen mellan 21 
EU-medlemsstater och Vietnam när det 
gäller domares oberoende.

åtagande att förstärka det bidrag som handel 
och investeringar utgör för att nå målet om 
hållbar utveckling på det ekonomiska 
området, det sociala området – särskilt när 
det gäller internationella 
arbetstagarrättigheter som följer av ILO:s 
grundläggande konventioner – och det 
miljömässiga området, i synnerhet målet om 
kampen mot avskogning och olagligt fiske. 
Parlamentet konstaterar att 
investeringsdomstolssystemet innebär en 
förbättring jämfört med de nuvarande 
bilaterala investeringsavtalen mellan 21 EU-
medlemsstater och Vietnam när det gäller 
domares oberoende.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
för ID-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet är generellt 
oroat över att de frihandelsavtal som 
Europeiska unionen har ingått de senaste 
åren innehåller allt fler klausuler om 
tvistlösningsförfaranden som avser en 
särskild rättsinstans, samt betonar att 
detta system för tvistlösning måste 
begränsas till uppenbara och allvarliga 
fall av missbruk och inte får undergräva 
staternas suveränitet.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
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Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet beklagar att 
ingen konsekvensbedömning avseende 
mänskliga rättigheter gjordes innan 
förhandlingarna inleddes. Parlamentet 
påminner om att Europeiska 
ombudsmannen, liksom 
Europaparlamentet i sina brådskande 
resolutioner av den 9 juni 2016, den 14 
december 2017 och den 15 november 
2018, anmälde allvarliga farhågor när det 
gäller skyddet av de mänskliga 
rättigheterna i Vietnam, särskilt när det 
gäller yttrande-, mötes-, förenings- och 
religionsfrihet samt frihetsberövande av 
människorättsaktivister och våld mot 
kvinnor. Parlamentet noterar med stor 
oro att människorättssituationen i 
Vietnam har fortsatt att försämras sedan 
genomförandet av partnerskaps- och 
samarbetsavtalet 2012 och ingåendet av 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 
2016, särskilt för människorättsförsvarare 
i Vietnam.

Or. en

Ändringsförslag 7
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet bekräftar med 
eftertryck att parterna i avtalet om 
investeringsskydd och de investerare som 
skyddas av avtalet måste respektera alla 
internationella normer och skyldigheter 
på området mänskliga rättigheter utöver 
de som följer av nationell lagstiftning. 
Parlamentet anser att konkreta 
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förbättringar av de mänskliga 
rättigheterna i Vietnam är en viktig 
förutsättning för ratificeringen av avtalet 
om investeringsskydd och kräver att det 
införs en människorättsklausul, som 
omfattar mekanismer för prövning och 
ansvarsutkrävande för de drabbade 
samhällena, med tanke på att 
människorättsmekanismen inom ramen 
för partnerskaps- och samarbetsavtalet 
har visat sig vara ineffektiv när det gäller 
att ta itu med allvarliga och systematiska 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 8
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
för S&D-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning, men betonar att 
användningen av materiella bestämmelser 
om skydd av utländska investeringar, i 
synnerhet vad gäller principerna om 
indirekt expropriering och om rättvis och 
skälig behandling, inte försvagar 
parternas rätt att lagstifta och söka nå 
legitima mål för den offentliga politiken, 
såsom folkhälsa, säkerhet och miljöskydd. 
Parlamentet insisterar på regelbunden 
övervakning och återrapportering till 
Europaparlamentet om hur europeiska 
investerare använder sig av denna 
bestämmelse.

2. Europaparlamentet välkomnar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning. Parlamentet betonar att 
investerare inte får bestrida skyddet av 
legitima politiska beslut och rätten att 
reglera. Parlamentet insisterar på 
regelbunden övervakning och 
återrapportering till Europaparlamentet om 
hur europeiska investerare använder sig av 
denna bestämmelse.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning, men betonar att 
användningen av materiella bestämmelser 
om skydd av utländska investeringar, i 
synnerhet vad gäller principerna om 
indirekt expropriering och om rättvis och 
skälig behandling, inte försvagar parternas 
rätt att lagstifta och söka nå legitima mål 
för den offentliga politiken, såsom 
folkhälsa, säkerhet och miljöskydd. 
Parlamentet insisterar på regelbunden 
övervakning och återrapportering till 
Europaparlamentet om hur europeiska 
investerare använder sig av denna 
bestämmelse.

2. Europaparlamentet noterar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning, men betonar att 
användningen av materiella bestämmelser 
om skydd av utländska investeringar, i 
synnerhet vad gäller principerna om 
indirekt expropriering och om rättvis och 
skälig behandling, kan försvaga parternas 
rätt att reglera och söka nå legitima mål för 
den offentliga politiken, såsom folkhälsa, 
utbildning, arbetstagarrättigheter, 
säkerhet och miljöskydd. Parlamentet 
insisterar på regelbunden övervakning och 
återrapportering till Europaparlamentet om 
hur europeiska investerare använder sig av 
denna bestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 10
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
för ID-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning, men betonar att 
användningen av materiella bestämmelser 

2. Europaparlamentet välkomnar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning, men betonar att 
användningen av materiella bestämmelser 
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om skydd av utländska investeringar, i 
synnerhet vad gäller principerna om 
indirekt expropriering och om rättvis och 
skälig behandling, inte försvagar parternas 
rätt att lagstifta och söka nå legitima mål 
för den offentliga politiken, såsom 
folkhälsa, säkerhet och miljöskydd. 
Parlamentet insisterar på regelbunden 
övervakning och återrapportering till 
Europaparlamentet om hur europeiska 
investerare använder sig av denna 
bestämmelse.

om skydd av utländska investeringar, i 
synnerhet vad gäller principerna om 
indirekt expropriering och om rättvis och 
skälig behandling, inte försvagar parternas 
rätt att reglera och söka nå legitima mål för 
den offentliga politiken, såsom i synnerhet, 
men inte enbart, folkhälsa, säkerhet samt 
generellt alla legitima mål som avser 
allmän ordning och miljöskydd, samtidigt 
som utländska investerare garanteras en 
viss rättssäkerhet, särskilt när det gäller 
expropriering. Parlamentet insisterar på 
regelbunden övervakning och 
återrapportering till Europaparlamentet om 
hur europeiska investerare använder sig av 
denna bestämmelse.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning, men betonar att 
användningen av materiella bestämmelser 
om skydd av utländska investeringar, i 
synnerhet vad gäller principerna om 
indirekt expropriering och om rättvis och 
skälig behandling, inte försvagar parternas 
rätt att lagstifta och söka nå legitima mål 
för den offentliga politiken, såsom 
folkhälsa, säkerhet och miljöskydd. 
Parlamentet insisterar på regelbunden 
övervakning och återrapportering till 
Europaparlamentet om hur europeiska 
investerare använder sig av denna 
bestämmelse.

2. Europaparlamentet noterar 
användningen av Uncitrals (Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt) bestämmelser om transparens 
för tvistlösning, men betonar att 
användningen av materiella bestämmelser 
om skydd av utländska investeringar, i 
synnerhet vad gäller principerna om 
indirekt expropriering och om rättvis och 
skälig behandling, försvagar parternas rätt 
att reglera och söka nå legitima mål för 
den offentliga politiken, såsom folkhälsa, 
säkerhet och miljöskydd. Parlamentet 
insisterar på regelbunden övervakning och 
återrapportering till Europaparlamentet om 
hur europeiska investerare använder sig av 
denna bestämmelse.



PE641.387v01-00 10/14 AM\1190114SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 12
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
för S&D-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att det 
skydd som ges investerare eventuellt kan 
utvecklas fortare än investerarnas ansvar 
eftersom avtalet om investeringsskydd 
mellan EU och Vietnam garanterar 
utländska investerare rättigheter genom 
skiljedomsklausulen men innehåller ingen 
sanktionsmekanism vid bristande 
efterlevnad av sociala standarder och 
miljöstandarder. Parlamentet upprepar 
behovet av att i avtalet om 
investeringsskydd garantera en rättvis 
balans mellan investerarnas rättigheter och 
skyldigheter i termer av företagsstandarder 
samt sociala och miljömässiga standarder. 
Parlamentet understryker i detta avseende 
vikten av att inrätta en oberoende 
övervaknings- och klagomålsmekanism 
som kan användas av berörda medborgare 
och som har befogenhet att införa bindande 
regler avseende handels- och 
investeringsavtalens negativa effekter.

3. Europaparlamentet noterar med oro 
att det skydd som ges investerare utvecklas 
fortare än investerarnas ansvar eftersom 
avtalet om investeringsskydd mellan EU 
och Vietnam garanterar utländska 
investerare rättigheter genom 
skiljedomsklausulen men innehåller ingen 
sanktionsmekanism vid bristande 
efterlevnad av sociala standarder och 
miljöstandarder. Parlamentet upprepar 
behovet av att i avtalet om 
investeringsskydd garantera en rättvis 
balans mellan investerarnas rättigheter och 
skyldigheter i termer av företagsstandarder 
samt sociala och miljömässiga standarder. 
Parlamentet understryker i detta avseende 
vikten av att inrätta en oberoende 
övervaknings- och klagomålsmekanism 
som kan användas av berörda medborgare 
och som har befogenhet att införa bindande 
regler avseende handels- och 
investeringsavtalens negativa effekter.

Or. en

Ändringsförslag 13
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
för ID-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att det 
skydd som ges investerare eventuellt kan 
utvecklas fortare än investerarnas ansvar 
eftersom avtalet om investeringsskydd 
mellan EU och Vietnam garanterar 
utländska investerare rättigheter genom 
skiljedomsklausulen men innehåller ingen 
sanktionsmekanism vid bristande 
efterlevnad av sociala standarder och 
miljöstandarder. Parlamentet upprepar 
behovet av att i avtalet om 
investeringsskydd garantera en rättvis 
balans mellan investerarnas rättigheter och 
skyldigheter i termer av företagsstandarder 
samt sociala och miljömässiga standarder. 
Parlamentet understryker i detta avseende 
vikten av att inrätta en oberoende 
övervaknings- och klagomålsmekanism 
som kan användas av berörda medborgare 
och som har befogenhet att införa bindande 
regler avseende handels- och 
investeringsavtalens negativa effekter.

3. Europaparlamentet noterar att det 
skydd som ges investerare eventuellt kan 
utvecklas fortare än investerarnas ansvar 
eftersom avtalet om investeringsskydd 
mellan EU och Vietnam garanterar 
utländska investerare rättigheter genom 
skiljedomsklausulen men innehåller ingen 
sanktionsmekanism vid bristande 
efterlevnad av sociala standarder och 
miljöstandarder. Parlamentet upprepar 
behovet av att i avtalet om 
investeringsskydd garantera en rättvis 
balans mellan investerarnas rättigheter och 
skyldigheter i termer av företagsstandarder, 
sociala och miljömässiga standarder samt 
människorättsstandarder. Parlamentet 
understryker i detta avseende vikten av att 
inrätta en oberoende övervaknings- och 
klagomålsmekanism som kan användas av 
berörda medborgare och som har 
befogenhet att införa bindande regler 
avseende handels- och investeringsavtalens 
negativa effekter, samt betonar att 
parlamentet måste underrättas om 
övervakningsmekanismens verksamhet 
när det gäller klagomål mot investerare 
som har sitt säte i en medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att det 
skydd som ges investerare eventuellt kan 
utvecklas fortare än investerarnas ansvar 
eftersom avtalet om investeringsskydd 
mellan EU och Vietnam garanterar 

3. Europaparlamentet noterar att det 
skydd som ges investerare utvecklas fortare 
än investerarnas ansvar eftersom avtalet 
om investeringsskydd mellan EU 
och Vietnam garanterar utländska 
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utländska investerare rättigheter genom 
skiljedomsklausulen men innehåller ingen 
sanktionsmekanism vid bristande 
efterlevnad av sociala standarder och 
miljöstandarder. Parlamentet upprepar 
behovet av att i avtalet om 
investeringsskydd garantera en rättvis 
balans mellan investerarnas rättigheter och 
skyldigheter i termer av företagsstandarder 
samt sociala och miljömässiga standarder. 
Parlamentet understryker i detta avseende 
vikten av att inrätta en oberoende 
övervaknings- och klagomålsmekanism 
som kan användas av berörda medborgare 
och som har befogenhet att införa bindande 
regler avseende handels- och 
investeringsavtalens negativa effekter.

investerare rättigheter genom 
skiljedomsklausulen men innehåller ingen 
sanktionsmekanism vid bristande 
efterlevnad av sociala standarder och 
miljöstandarder. Parlamentet upprepar 
behovet av att i avtalet om 
investeringsskydd garantera en rättvis 
balans mellan investerarnas rättigheter och 
skyldigheter i termer av företagsstandarder 
samt sociala och miljömässiga standarder. 
Parlamentet understryker i detta avseende 
vikten av att inrätta en oberoende 
övervaknings- och klagomålsmekanism 
som kan användas av berörda medborgare 
och som har befogenhet att införa bindande 
regler med tanke på handels- och 
investeringsavtalens negativa effekter, och 
även sanktioner. Parlamentet uppmanar 
EU och Vietnam att inta en ledande roll 
när det gäller att ta itu med detta på 
multilateral nivå genom ett aktivt 
deltagande i förhandlingar i FN om ett 
rättsligt bindande instrument för att i 
internationell människorättslagstiftning 
reglera transnationella företags och 
andra företags verksamhet, som 
garanterar tillgång till rättslig prövning 
för offer för kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och tillhandahåller 
mekanismer för prövning och 
ansvarsutkrävande för de drabbade 
samhällena.

Or. en

Ändringsförslag 15
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Evin Incir
för S&D-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet bekräftar med 
eftertryck att parterna i avtalet om 
investeringsskydd och de investerare som 
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skyddas av avtalet måste respektera alla 
internationella normer och skyldigheter 
på området mänskliga rättigheter utöver 
de som följer av nationell lagstiftning. 
Parlamentet uppmanar parterna att 
beakta internationellt överenskomna 
principer och instrument såsom OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter samt FN:s principer 
för ansvarsfull investering och 
rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 16
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Parlamentet efterlyser 
avskaffandet av alla typer av 
skiljeförfaranden i investeringsavtalen 
som gör det möjligt för företag och 
investerare att stämma regeringar om nya 
lagar och förordningar i allmänhetens 
intresse underminerar deras 
vinstmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 17
Stéphane Bijoux
för Renew-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner om 
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att avtalet om investeringsskydd och 
frihandelsavtalet måste genomföras på ett 
kompletterande sätt, särskilt när det gäller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter, 
miljömässiga och sociala rättigheter samt 
bestämmelser om hållbar utveckling. 
Parlamentet påminner om den 
nödvändiga samstämmigheten med målen 
för utvecklingssamarbete i enlighet med 
vad som anges i artikel 208 i EUF-
fördraget.

Or. fr


