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KORT BEGRUNDELSE

 Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam ("investeringsbeskyttelsesaftalen") 
har til formål at fremme handel og fjerne mange af de resterende hindringer for investeringer. 

Kapitlerne om investering inden for rammerne af aftalen indeholder en række 
beskyttelsesforanstaltninger for kvalificerede udenlandske investorer og deres investeringer. 
Disse beskyttelsesforanstaltninger omfatter bl.a. en forpligtelse til at sikre en "retfærdig og 
rimelig behandling" samt såkaldt "fuld beskyttelse og sikkerhed", "national behandling" og 
"mestbegunstigelsesbehandling".

Det er vigtigt at skabe et stabilt og forudsigeligt investeringsklima for at tilskynde til 
investeringer og jobskabelse i Vietnam. Ordføreren glæder sig over de forbedrede 
bestemmelser i investeringsbeskyttelsesaftalen i forhold til ældre og forældede bestemmelser i 
de bilaterale investeringsaftaler, der er indgået mellem visse medlemsstater og Vietnam. 
Særligt velkommen er den større gennemsigtighed i procedurerne, hvilket længe har været 
hårdt tiltrængt. Det er afgørende, at disse bestemmelser overholdes og revideres, når det er 
nødvendigt, for at sikre, at alle berørte parter har fuld adgang til relevante oplysninger om 
igangværende tvistbilæggelsessager om investeringsbeskyttelse. 

Ordføreren understreger endvidere, at regeringernes ret til at regulere ud fra almene 
samfundshensyn, herunder om sundhed, miljø, arbejdstagerrettigheder og skattepolitik, 
respekteres fuldt ud og ikke udgør hverken en de facto-ekspropriering eller en krænkelse af 
retfærdig og rimelig behandling. Europa-Parlamentet har stået i spidsen for kravene til 
reformer af investeringsbeskyttelsessystemet og vil fortsat nøje overvåge virkningen af 
investeringsbeskyttelsesaftaler, herunder den foreslåede aftale med Vietnam, både hvad angår 
retten til at regulere og eventuelle afdæmpende virkninger. Investeringsdomstolssystemet, der 
indgår i investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam, herunder begge parters 
tilsagn om at beskytte retten til at regulere mod investorers anfægtelser, er et vigtigt skridt 
fremad, men ikke afslutningen på reformprocessen.

I denne forbindelse understreger ordføreren endvidere, at investorernes ansvar skal holde trit 
med udvidelsen af investorrettighederne, og understreger vigtigheden af at føre nøje tilsyn 
med bestemmelserne og virkningerne af investeringsbeskyttelsesaftalen og af at sammenligne 
de fremskridt, der gøres med fastsættelsen af investorernes ansvar. 

Ordføreren anbefaler på denne baggrund, at aftalen godkendes.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til investeringsbeskyttelsesaftalen 
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske 
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Republik Vietnam på den anden side.


