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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen sporazuma o zaščiti naložb med EU in Vietnamom je spodbuditi trgovino in odpraviti 
številne ovire za naložbe, ki še obstajajo. 

V poglavjih o naložbah, ki so vključena v sporazum, je predvidena vrsta mehanizmov zaščite 
za kvalificirane tuje vlagatelje in njihove naložbe. Ti mehanizmi zaščite med drugim 
vključujejo obveznost, da se zagotavlja „pravična in enakopravna obravnava“ ter tako 
imenovana „popolna zaščita in varnost“, „nacionalna obravnava“ in „obravnava po načelu 
države z največjimi ugodnostmi“.

Vzpostavitev stabilnega in predvidljivega naložbenega okolja je pomembna za spodbujanje 
naložb in podpiranje ustvarjanja delovnih mest v Vietnamu. Pripravljavec mnenja pozdravlja, 
da so bile določbe sporazuma o zaščiti naložb v primerjavi s starejšimi in zastarelimi 
določbami v dvostranskih naložbenih sporazumih, sklenjenih med nekaterimi državami 
članicami in Vietnamom, izboljšane. Zlasti za večjo preglednost v postopkih je že skrajni čas 
in bi bila dobrodošla. Bistveno je, da se te določbe spoštujejo in po potrebi pregledajo, da se 
vsem deležnikom zagotovi popoln dostop do ustreznih informacij o tekočih postopkih 
reševanja sporov v zvezi z zaščito naložb. 

Pripravljavec mnenja nadalje poudarja, da se pravica vlad do zakonskega urejanja v javnem 
interesu, med drugim na področjih zdravja, okolja, pravic delavcev in davčne politike, v celoti 
spoštuje in ne pomeni niti dejanske razlastitve niti kršitve pravične in enakopravne obravnave. 
Evropski parlament je na čelu tistih, ki zahtevajo reforme sistema za zaščito naložb, in bo še 
naprej zelo pozorno spremljal, kako sporazumi o zaščiti naložb, vključno s predlaganim 
sporazumom z Vietnamom, vplivajo na pravico do zakonskega urejanja ter na morebiten 
zastraševalni učinek. Sistem sodišč za naložbe, ki je predviden v sporazumu o zaščiti naložb 
med Vietnamom in EU, vključno z zavezo obeh strani, da bosta pravico do zakonodajnega 
urejanja ščitili pred izpodbijanjem vlagateljev, je pomemben korak naprej, ne pa tudi konec 
procesa reform.

V zvezi s tem pripravljavec mnenja poudarja tudi, da morajo dolžnosti vlagateljev slediti 
širitvi obsega njihovih pravic, ter poudarja pomen natančnega spremljanja določb in učinkov 
sporazuma o zaščiti naložb ter primerjalnega napredka pri določanju dolžnosti vlagateljev. 

Pripravljavec mnenja ob upoštevanju tega priporoča, da se sklenitev sporazuma odobri.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči 
odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko 
Vietnam na drugi strani.


