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LYHYET PERUSTELUT

EU:n ja Vietnamin välisen sijoitussuojasopimuksen tavoitteena on edistää kaupankäyntiä ja 
poistaa monet jäljellä olevista investointien esteistä. 

Sopimukseen sisältyvät investointeja koskevat luvut suojaavat ehdot täyttäviä ulkomaisia 
sijoittajia ja näiden sijoituksia monin tavoin. Näihin sijoitussuojiin kuuluu muun muassa 
”kohtuullisen ja oikeudenmukaisen kohtelun” velvoite, samoin kuin niin kutsutut ”täysi suoja 
ja turva”, ”kansallinen kohtelu” ja ”suosituimmuuskohtelu”.

Vakaan ja ennustettavissa olevan investointiympäristön luominen on tärkeää, jotta voidaan 
edistää investointeja ja tukea työpaikkojen luomista Vietnamissa. Valmistelija suhtautuu 
myönteisesti sijoitussuojasopimuksen määräyksiin, jotka ovat parempia kuin joidenkin 
jäsenvaltioiden ja Vietnamin välillä tehtyjen kahdenvälisten investointisopimusten vanhemmat, 
ajastaan jälkeen jääneet määräykset. Erityisesti jo pitkään odotettu menettelyjen avoimuuden 
lisääminen on tervetullutta. Näiden määräysten noudattaminen ja tarpeen vaatiessa 
uudelleentarkastelu on tärkeää, jotta varmistetaan kaikille sidosryhmille täysimääräinen pääsy 
meneillään olevien sijoitussuojaan liittyvien riitojenratkaisutapausten tietoihin. 

Valmistelija korostaa lisäksi, että hallitusten oikeutta säännellä yleisen edun nimissä muun 
muassa terveydenhuoltoa, ympäristöä, työntekijöiden oikeuksia ja veropolitiikkaa koskevia 
kysymyksiä noudatetaan täysimääräisesti eikä se käytännössä tarkoita pakkolunastusta eikä 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun rikkomista. Euroopan parlamentti on ollut 
eturintamassa vaatimassa sijoitussuojajärjestelmän uudistamista ja aikoo seurata edelleen 
erittäin tiiviisti sijoitussuojasopimusten, myös ehdotetun Vietnamin kanssa tehtävän 
sopimuksen, sääntelyoikeuteen liittyviä vaikutuksia ja sopimuksen mahdollisia haitallisia 
seurauksia. Vietnamin ja EU:n väliseen sijoitussuojasopimukseen sisältyvä 
investointituomioistuinjärjestelmä, mukaan lukien molempien osapuolten sitoumus suojella 
sääntelyoikeutta sijoittajien nostamilta kanteilta, on merkittävä edistysaskel mutta ei 
uudistusprosessin päätepiste.

Valmistelija korostaa tässä yhteydessä lisäksi, että sijoittajien velvollisuuksien on pysyttävä 
sijoittajien oikeuksien laajenemisen tahdissa ja että on tärkeää seurata tarkasti 
sijoitussuojasopimuksen määräyksiä ja sen vaikutuksia sekä sijoittajavastuun suhteellista 
kehittymistä. 

Näiden ajatusten myötä valmistelija suosittaa tämän sopimuksen hyväksymistä.

******

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että esitys Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen 
tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä hyväksytään.


