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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

 O Acordo de Proteção dos Investimentos (API) entre a União Europeia e o Vietname visa 
estimular o comércio e eliminar muitos dos obstáculos ao investimento ainda existentes. 

Os capítulos relativos ao investimento contidos no acordo proporcionam diversas proteções 
para os investidores estrangeiros qualificados e os seus investimentos. Estas proteções incluem, 
nomeadamente, a obrigação de aplicar um «tratamento justo e equitativo», bem como de 
garantir a denominada «plena proteção e segurança», o «tratamento nacional» e o «tratamento 
de nação mais favorecida».

Importa criar um clima de investimento estável e previsível para incentivar o investimento e 
apoiar a criação de emprego no Vietname. O relator congratula-se com a melhoria das 
disposições do API em comparação com as disposições antigas e desatualizadas dos acordos 
bilaterais de investimento celebrados entre alguns Estados-Membros e o Vietname. Em 
especial, saúda a maior transparência dos procedimentos, há muito aguardada. É essencial que 
estas disposições sejam respeitadas e revistas, quando necessário, para garantir que todas as 
partes interessadas tenham pleno acesso às informações relevantes sobre os processos de 
resolução de litígios em curso em matéria de proteção de investimentos. 

O relator salienta ainda que se respeita plenamente o direito dos governos de legislar em prol 
do interesse público, nomeadamente nos domínios da saúde, do ambiente, dos direitos laborais 
e da política fiscal, e que não representa uma expropriação de facto, nem uma violação do 
tratamento justo e equitativo. O Parlamento Europeu esteve na origem dos pedidos de reforma 
do sistema de proteção dos investimentos e continuará a acompanhar de muito perto o impacto 
dos API, nomeadamente o acordo proposto com o Vietname, sobre o direito de legislar, bem 
como sobre os possíveis efeitos dissuasores. O Sistema de Tribunais de Investimento incluído 
no API entre a UE e o Vietname, incluindo o compromisso de ambas as partes de proteger o 
direito de legislar perante os desafios colocados pelos investidores, constitui um importante 
passo em frente, mas não representa o fim do processo de reforma.

A este respeito, o relator salienta ainda que as responsabilidades dos investidores devem 
acompanhar o alargamento dos direitos dos investidores e sublinha a importância de 
acompanhar de perto as disposições e os efeitos do API, bem como os progressos comparativos 
na determinação das responsabilidades dos investidores. 

À luz do que precede, o relator recomenda a aprovação deste acordo.

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar ao Parlamento que dê a sua aprovação à proposta 
relativa à celebração do Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os 
seus Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro.


