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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

 Il-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment (IPA) bejn l-UE u l-Vjetnam għandu l-għan li 
jistimula l-kummerċ u jneħħi ħafna mill-ostakli għall-investiment li fadal. 

Il-kapitoli dwar l-investiment fil-ftehim jipprovdu firxa ta' protezzjonijiet għall-investituri 
barranin li jikkwalifikaw u għall-investimenti tagħhom. Dawn il-protezzjonijiet jinkludu, inter 
alia, obbligu li jiġi pprovdut "trattament ġust u ekwu", kif ukoll l-hekk imsejħa "protezzjoni u 
sigurtà sħiħa", "trattament nazzjonali" u "trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit".

Il-ħolqien ta' klima ta' investiment stabbli u prevedibbli huwa importanti biex jitħeġġeġ l-
investiment u jiġi appoġġjat il-ħolqien tal-impjiegi fil-Vjetnam. Ir-rapporteur jilqa' 
b'sodisfazzjon id-dispożizzjonijiet imtejba tal-IPA meta mqabbla ma' dispożizzjonijiet eqdem 
u skaduti fil-Ftehimiet Bilaterali ta' Investiment konklużi bejn xi Stati Membri u l-Vjetnam. 
B'mod partikolari, aktar trasparenza fil-proċedimenti jmissha ilha li daħħlet u hija milqugħa. 
Huwa kruċjali li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu rrispettati u rieżaminati meta jkun meħtieġ biex 
jiġi żgurat li l-partijiet ikkonċernati kollha jkollhom aċċess sħiħ għall-informazzjoni rilevanti 
dwar każijiet ta' soluzzjoni ta' tilwim dwar il-protezzjoni tal-investiment li għaddejjin bħalissa. 

Ir-rapporteur jenfasizza wkoll li d-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw fl-interess pubbliku, inkluż 
dwar is-saħħa, l-ambjent, id-drittijiet tax-xogħol u l-politika tat-taxxa, huwa rrispettat bis-sħiħ 
u ma jikkostitwix esproprjazzjoni de facto, u lanqas vjolazzjoni ta' trattament ġust u ekwu. Il-
Parlament Ewropew kien fuq quddiem nett tat-talbiet għal riformi tas-sistema ta' protezzjoni 
tal-investiment u se jkompli jimmonitorja mill-qrib ħafna l-impatt tal-Ftehimiet ta' Protezzjoni 
tal-Investiment, inkluż il-ftehim propost mal-Vjetnam, kemm dwar id-dritt ta' 
regolamentazzjoni kif ukoll dwar kwalunkwe effett dissważiv potenzjali. Is-Sistema ta' Qorti 
tal-Investiment inkluża fil-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn il-Vjetnam u l-UE, inkluż 
l-impenn taż-żewġ partijiet biex jipproteġu d-dritt li jirregolaw minn sfidi ta' investituri, hija 
pass sinifikanti 'l quddiem iżda mhux it-tmiem tal-proċess ta' riforma.

Ir-rapporteur jenfasizza ulterjorment, f'dan ir-rigward, li r-responsabbiltajiet tal-investituri 
għandhom iżommu r-ritmu tal-espansjoni tad-drittijiet tal-investituri u jenfasizza l-importanza 
ta' monitoraġġ mill-qrib tad-dispożizzjonijiet u l-effetti tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-
Investiment, u tal-progress komparattiv fl-istabbiliment tar-responsabbiltajiet tal-investituri. 

Filwaqt li jitqies dan, ir-rapporteur jirrakkomanda li dan il-ftehim jiġi approvat.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jirrakkomanda lill-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu dwar il-
proposta għal Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra.


