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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства ангажимента на страните за увеличаване на приноса на търговията 
и инвестициите за постигане на целта за устойчиво развитие в неговото 
икономическо, социално и екологично измерение; отчита, че инвестиционната 
съдебна система (ИСС) представлява подобрение спрямо съществуващите 
двустранни инвестиционни споразумения между 21 държави – членки на ЕС и 
Виетнам, що се отнася до независимостта на съдиите;

2. приветства използването на правилата на Комисията на ООН по международно 
търговско право (UNCITRAL) за прозрачността при разрешаването на 
търговски спорове, но подчертава, че използването на материалноправни 
разпоредби на защитата на чуждестранните инвестиции и по-специално 
принципите на „непряко отчуждаване“ и „справедливо и равноправно 
третиране“ не отслабва правото на страните да уреждат и да преследват 
легитимните цели на обществените политики, като обществено здраве, 
безопасност и опазване на околната среда; настоява за редовен мониторинг и 
докладване пред Европейския парламент относно използването на тази 
разпоредба от европейските инвеститори;

3. отбелязва, че предоставената защита на инвеститорите би могла евентуално да 
изпревари развитието на отговорностите на инвеститорите, тъй като 
Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам гарантира 
приложими права на чуждестранните инвеститори посредством арбитражната 
клауза, но не предоставя механизъм за санкции при неспазване на социалните 
и екологичните норми; повтаря необходимостта в Споразумението за защита 
на инвестициите да се осигури справедлив баланс между правата и 
задълженията на инвеститорите по отношение на корпоративните, социалните 
и екологичните стандарти; подчертава в тази връзка значението на 
установяването на независим механизъм за наблюдение и подаване на жалби, 
който да може да се използва от засегнатото население и да има правомощието 
да постановява обвързващи решения по отношение на евентуално отрицателно 
въздействие на търговските и инвестиционните споразумения.


