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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 Cieľom dohody o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom je stimulovať obchod a odstrániť 
mnohé zo zostávajúcich prekážok, ktoré bránia investíciám. 

Kapitoly o investíciách v rámci dohody poskytujú širokú škálu ochranných opatrení pre 
kvalifikovaných zahraničných investorov a ich investície. Tieto ochranné opatrenia zahŕňajú 
okrem iného povinnosť poskytovať „spravodlivé a rovnocenné zaobchádzanie“, ako aj „úplnú 
ochranu a bezpečnosť“, „národné zaobchádzanie“ a „zaobchádzanie podľa doložky najvyšších 
výhod“.

Vytvorenie stabilného a predvídateľného investičného prostredia je dôležité na podnietenie 
investícií a podporu vytvárania pracovných miest vo Vietname. Spravodajca víta vylepšené 
ustanovenia dohody o ochrane investícií v porovnaní so staršími a s neaktuálnymi 
ustanoveniami v dvojstranných investičných dohodách uzatvorených medzi niektorými 
členskými štátmi a Vietnamom. Predovšetkým bolo už dlho žiaduce a je vítané zabezpečiť 
väčšiu transparentnosť v postupoch. Je nevyhnutné, aby sa tieto ustanovenia dodržiavali a v 
prípade potreby preskúmali s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mali plný 
prístup k príslušným informáciám o prebiehajúcich prípadoch urovnávania sporov týkajúcich 
sa ochrany investícií. 

Spravodajca ďalej zdôrazňuje, že právo vlád na reguláciu vo verejnom záujme sa plne 
rešpektuje, a to aj v oblasti zdravotníctva, životného prostredia, pracovných práv a daňovej 
politiky, a nepredstavuje de facto znemožnenie ani porušenie spravodlivého a rovnakého 
zaobchádzania. Európsky parlament je popredným zástancom požiadaviek na reformy systému 
ochrany investícií a bude naďalej veľmi pozorne monitorovať vplyv dohôd o ochrane investícií, 
a to aj navrhovanej dohody s Vietnamom, na právo na reguláciu, ako aj na všetky prípadné 
odstrašujúce účinky. Systém investičných súdov, ktorý je súčasťou dohody o ochrane investícií 
medzi EÚ a Vietnamom, vrátane záväzku oboch strán chrániť právo na reguláciu pred nárokmi 
investorov je významným krokom vpred, neznamená však skončenie reformného procesu.

V tejto súvislosti spravodajca ďalej zdôrazňuje, že zodpovednosť investorov musí držať krok s 
rozširovaním práv investorov a zdôrazňuje význam dôkladného monitorovania ustanovení a 
účinkov dohody o ochrane investícií, ako aj komparatívneho pokroku pri stanovovaní 
zodpovednosti investorov. 

S ohľadom na uvedené skutočnosti spravodajca odporúča udeliť súhlas s touto dohodou.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom Dohody o ochrane investícií medzi Európskou 
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na 
strane druhej.


