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ĪSS PAMATOJUMS

ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IPA) mērķis ir veicināt tirdzniecību un 
novērst daudzus atlikušos šķēršļus ieguldījumiem. 

Nolīgumā ietvertās ieguldījumu sadaļas nodrošina virkni aizsardzības pasākumu attiecībā uz 
atbilstīgiem ārvalstu ieguldītājiem un to ieguldījumiem. Šāda aizsardzība ietver, inter alia, 
pienākumu nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi, kā arī tā saukto “pilnīgu aizsardzību 
un drošību”, valsts režīmu un vislielākās labvēlības režīmu.

Stabilas un paredzamas ieguldījumu vides izveide ir svarīga, lai veicinātu investīcijas un 
atbalstītu darba vietu radīšanu Vjetnamā. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē uzlabotos IPA 
noteikumus salīdzinājumā ar iepriekšējiem un novecojušajiem noteikumiem, kuri iekļauti 
divpusējos ieguldījumu nolīgumos, ko dažas dalībvalstis ir noslēgušas ar Vjetnamu. Turklāt 
sen bija nepieciešama lielāka pārredzamība tiesvedībā, un tās nodrošināšana ir atzinīgi 
vērtējama. Ir svarīgi, lai šie noteikumi tiktu ievēroti un vajadzības gadījumā arī pārskatīti ar 
mērķi nodrošināt, ka visām ieinteresētajām personām ir pilnīga piekļuve attiecīgajai 
informācijai par pašreizējām strīdu izšķiršanas lietām, kas ierosinātas saistībā ar ieguldījumu 
aizsardzību. 

Atzinuma sagatavotājs arī uzsver, ka valdību tiesības pieņemt sabiedrības intereses 
aizstāvošus tiesību aktus, tostarp attiecībā uz veselību, vidi, darba tiesībām un nodokļu 
politiku, ir pilnībā ievērotas nav uzskatāmas ne par de facto ekspropriāciju, ne par taisnīgas un 
vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu. Eiropas Parlaments ir bijis viens no aktīvākajiem, 
pieprasot īstenot ieguldījumu aizsardzības sistēmas reformas, un tas turpinās ļoti cieši 
uzraudzīt ietekmi, ko rada ikviens IPA, tostarp ierosinātais nolīgums ar Vjetnamu, gan 
saistībā ar reglamentēšanas tiesībām, gan jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi. Ieguldījumu 
tiesu sistēma, kas iekļauta Vjetnamas un ES IPA, tostarp abu pušu apņemšanās aizsargāt 
tiesības pieņemt regulējumu, ņemot vērā ieguldītāju problēmas, ir būtisks solis uz priekšu, bet 
ne reformu procesa beigas.

Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs arī uzsver, ka ieguldītāju pienākumiem jāiet kopsolī ar 
ieguldītāju tiesību paplašināšanu, un akcentē, ka ir svarīgi cieši uzraudzīt šā IPA noteikumus 
un tā ietekmi, kā arī salīdzinošo progresu attiecībā uz ieguldītāju pienākumu noteikšanu. 

Tādēļ atzinuma sagatavotājs iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt 
Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam par to, lai noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas 
Sociālistisko Republiku, no otras puses.


