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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (СЗИ) има за цел да 
стимулира търговията и да премахне много от все още съществуващите пречки пред 
инвестициите.

Главите относно инвестициите в споразумението осигуряват набор от мерки за защита 
на допустимите чуждестранни инвеститори и на техните инвестиции. Тази защита 
включва, наред с другото, задължение за предоставяне на „справедливо и равноправно 
третиране“, както и на т. нар. „пълна защита и сигурност“, „национално третиране“ и 
„третиране като най-облагодетелствана нация“.

Изграждането на стабилен и предвидим инвестиционен климат е важно за насърчаването 
на инвестициите и за подпомагането на създаването на работни места във Виетнам. 
Докладчикът приветства подобрените разпоредби на СЗИ в сравнение с предходните и 
остарели разпоредби в двустранните инвестиционни споразумения, сключени между 
някои държави членки и Виетнам. По-специално се приветстват мерките за осигуряване 
на по-голяма прозрачност в процедурите, каквато отдавна е необходима. От решаващо 
значение е тези разпоредби да се спазват и преразглеждат, когато е необходимо, за да се 
гарантира, че всички заинтересовани лица имат пълен достъп до съответната 
информация относно текущите дела за уреждане на спорове за защита на инвестициите.

Докладчикът подчертава също така, че правото на правителствата да предприемат 
регулаторни мерки в името на обществения интерес, включително в областта на 
здравеопазването, околната среда, трудовите права и данъчната политика, се зачита 
изцяло и на практика не представлява нито отчуждаване, нито нарушаване на принципа 
за справедливо и равноправно третирате. Европейският парламент винаги е настоявал 
особено активно за реформи на системата за защита на инвестициите и ще продължи да 
следи отблизо въздействието на споразуменията за защита на инвестициите, 
включително предложеното споразумение с Виетнам, както по отношение на правото на 
регулиране, така и по отношение на евентуално възпиращо въздействие. 
Инвестиционната съдебна система, включена в СЗИ между Виетнам и ЕС, включително 
ангажиментът на двете страни да защитават правото на регулиране от претенциите на 
инвеститори, е значителна стъпка напред, но не и край на процеса на реформи.

Във връзка с това докладчикът подчертава също така, че отговорностите на 
инвеститорите трябва да се увеличават едновременно с разширяването на правата на 
инвеститорите и изтъква значението на внимателното наблюдение на разпоредбите и 
въздействието на СЗИ, както и на сравнителния напредък за установяване на 
отговорностите на инвеститорите. 

С оглед на посоченото по-горе докладчикът препоръчва да бъде одобрено 
разглежданото споразумение.

******

Комисията по развитие призовава водещата комисия по международна търговия да 
препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за сключване на 
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
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държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга 
страна.


