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LÜHISELGITUS

ELi-Vietnami investeeringute kaitse lepingu eesmärk on soodustada kaubandust ja kõrvaldada 
suur osa tegureist, mis endiselt takistavad investeeringute tegemist. 

Lepingu investeerimispeatükkides on palju sätteid, mis kaitsevad tingimustele vastavaid 
välisinvestoreid ja nende investeeringuid. Kaitsesätete hulgas on kohustus tagada õiglane ja 
erapooletu kohtlemine, n-ö täielik kaitse ja turvalisus, võrdne kohtlemine ja 
enamsoodustusrežiim.

Stabiilse ja prognoositava investeerimiskeskkonna kujundamine on vajalik, et innustada 
Vietnamis investeeringute tegemist töökohtade loomist. Arvamuse koostaja tunneb heameelt 
lepingusätete üle, mida on võrreldes vanemate ja aegunud sätetega (mis sisalduvad teatavate 
liikmesriikide ja Vietnami vahel sõlmitud kahepoolsetes investeerimislepingutes) parandatud. 
Eelkõige on juba ammu vaja, et menetlus muutus läbipaistvamaks, ja see on kiiduväärne. 
Neid sätteid tuleb järgida ja need vajaduse korral läbi vaadata, et kõigil sidusrühmadel oleks 
võimalik kätte saada kogu teavet, mis puudutab investeeringute kaitse vallas pooleliolevaid 
vaidluse lahendamise juhtumeid. 

Arvamuse koostaja rõhutab peale selle, et valitsuste õigust kehtestada avalikkuse huvides, sh 
tervishoiu huvides, keskkonna-, tööõigus- ja maksupoliitikanorme tuleb tingimata austada ja 
investorid ei saa seda vaidlustada. Eelkõige Euroopa Parlament on nõudnud, et 
investeeringute kaitse süsteemi reformitaks, ja kavatseb ka edaspidi tähelepanelikult jälgida, 
kuidas mõjutavad investeeringute kaitse lepingud, sh Vietnamiga sõlmitav leping, nii normide 
kehtestamise õigust kui ka võimalikku heidutavat toimet. ELi-Vietnami investeeringute kaitse 
lepingusse lisatud investeerimiskohtu süsteem, sh mõlema lepingupoole kohustus kaitsta 
normide kehtestamise õigust investorite vastuväidete eest, on suur edasiminek, kui mitte veel 
reformi lõpp.

Seetõttu rõhutab arvamuse koostaja veel kord, et investori õiguste suurenemisel tuleb 
suurendada ka kohustusi. Praegu see nii kahjuks ei ole. Seetõttu märgib arvamuse koostaja, et 
Vietnami valitsus peab oma tööseadustiku reformimisel võtma konkreetseid meetmeid ja 
tagama, et töötajate õigusi Vietnamis parandatakse märkimisväärselt. 

Arvamuse koostaja juhib ühtlasi tähelepanu rahvusvahelistele normidele, sh ÜRO ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtetele, ja läbirääkimistele, mida ÜROs praegu peetakse siduva 
instrumendi loomiseks, millega saaks rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktide 
raames reguleerida rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude ettevõtete tegevust. Arvamuse 
koostaja rõhutab, et tähelepanelikult tuleb jälgida, millised on investeeringute kaitse lepingu 
sätted ja mõju ning kas investorite kohustuste kindlaksmääramisel toimub võrreldav 
edasiminek. 

Seda silmas pidades soovitab arvamuse koostaja anda kõnealusele lepingule nõusoleku.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil soovitada Euroopa 
Parlamendil anda nõusolek ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu 
ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
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investeeringute kaitse lepingu sõlmimise kohta.
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