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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

 Acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Vietnam (IPA) vizează stimularea comerțului 
și eliminarea multora dintre obstacolele rămase în calea investițiilor. 

Capitolele privind investițiile din cadrul acordului oferă o serie de măsuri de protecție pentru 
investitorii străini eligibili și pentru investițiile lor. Aceste măsuri de protecție includ, printre 
altele, obligația de a asigura un „tratament corect și echitabil”, precum și așa-numita „protecție 
și securitate deplină”, „tratament național” și „tratamentul națiunii celei mai favorizate”.

Crearea unui climat de investiții stabil și previzibil este importantă pentru a încuraja investițiile 
și a sprijini crearea de locuri de muncă în Vietnam. Raportorul salută îmbunătățirea dispozițiilor 
IPA în comparație cu dispozițiile mai vechi și caduce ale acordurilor bilaterale de investiții 
încheiate între unele state membre și Vietnam. În special, o mai mare transparență a 
procedurilor este de mult timp așteptată și binevenită. Este esențial ca aceste dispoziții să fie 
respectate și revizuite atunci când este necesar, pentru a se asigura că toate părțile interesate au 
acces deplin la informațiile relevante privind cazurile de soluționare a litigiilor în materie de 
protecție a investițiilor aflate în curs de desfășurare. 

Raportorul subliniază, de asemenea, că dreptul guvernelor de a legifera în interesul public, 
inclusiv în ceea ce privește sănătatea, mediul, drepturile lucrătorilor și politica fiscală, este pe 
deplin respectat și nu constituie o expropriere de facto, și nici o încălcare a tratamentului corect 
și echitabil. Parlamentul European s-a aflat în prima linie a solicitărilor de reformare a 
sistemului de protecție a investițiilor și va continua să monitorizeze foarte atent impactul IPA, 
inclusiv acordul propus cu Vietnamul, atât cu privire la dreptul de a reglementa, cât și la orice 
potențial efect de descurajare. Sistemul jurisdicțional în materie de investiții din cadrul IPA 
Vietnam-UE, inclusiv angajamentul ambelor părți de a proteja dreptul de a reglementa 
împotriva unor acțiuni de contestare venite din partea investitorilor, reprezintă un progres 
semnificativ, dar nu și sfârșitul procesului de reformă.

În acest sens, raportorul subliniază, de asemenea, că responsabilitățile investitorilor trebuie să 
țină pasul cu extinderea drepturilor investitorilor, precum și importanța monitorizării atente a 
dispozițiilor și a efectelor IPA, precum și a progreselor comparative în ceea ce privește 
stabilirea responsabilităților investitorilor. 

În acest sens, raportorul recomandă aprobarea acestui acord.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a propunerii de încheiere a Acordului 
privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și 
Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte.


