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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá závazek stran posilovat příspěvek obchodu a investic k plnění cíle udržitelného 
rozvoje v jeho hospodářském, sociálním a environmentálním rozměru; uznává, že 
systém soudů pro investice představuje oproti stávajícím dvoustranným investičním 
smlouvám 21 členských států EU s Vietnamem zlepšení, pokud jde o nezávislost 
soudců;

2. vítá uplatňování pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 
(UNCITRAL) týkajících se transparentnosti při urovnávání sporů, zdůrazňuje však, 
že využívání hmotněprávních ustanovení o ochraně zahraničních investic, zejména 
zásady „nepřímého vyvlastnění“ a „spravedlivého a rovného zacházení“, neoslabuje 
právo stran na regulaci a naplňování legitimních cílů veřejné politiky, jako je 
veřejné zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí; trvá na tom, aby byl 
Evropský parlament pravidelně informován o tom, jak evropští investoři s těmito 
ustanoveními zacházejí;

3. konstatuje, že vymezení povinností investorů by mohlo zaostávat za ochranou, 
která jim byla přiznána, protože dohoda mezi EU a Vietnamem o ochraně investic 
zaručuje zahraničním investorům na základě rozhodčí doložky vymahatelná práva, 
avšak nezavádí systém sankcí v případě porušování sociálních a environmentálních 
standardů; opakuje, že v dohodě o ochraně investic je třeba zajistit spravedlivou 
rovnováhu mezi právy a povinnostmi investorů, pokud jde o podnikové, sociální 
a environmentální normy; v této souvislosti poukazuje na význam vytvoření 
nezávislého mechanismu pro monitorování a podávání stížností, který by mohly 
využívat postižené komunity a který by byl oprávněn vydávat závazná rozhodnutí 
ohledně toho, zda mohou mít obchodní a investiční dohody negativní dopad.


