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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over parternes tilsagn om at forbedre den måde, hvorpå handel og 
investeringer bidrager til at opfylde de økonomiske, sociale og miljømæssige 
aspekter af målet om bæredygtig udvikling; anerkender, at 
investeringsdomstolssystemet udgør en forbedring i forhold til de eksisterende 
bilaterale investeringsaftaler mellem 21 EU-medlemsstater og Vietnam med hensyn 
til dommernes uafhængighed;

2. glæder sig over anvendelsen af De Forenede Nationers Kommission for 
International Handelsrets (UNCITRAL's) gennemsigtighedsregler for bilæggelse af 
tvister, men understreger, at anvendelsen af materielle bestemmelser om 
udenlandske investeringer, navnlig principperne om "indirekte ekspropriation" og 
"rimelig og retfærdig behandling", ikke svækker parternes ret til at regulere og 
forfølge legitime politiske mål såsom folkesundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse; 
insisterer på regelmæssig overvågning af og rapportering til Europa-Parlamentet om 
europæiske investorers brug af denne bestemmelse;

3. bemærker, at den beskyttelse, der ydes til investorer, muligvis kan overgå 
udviklingen i investorernes ansvar, eftersom investeringsbeskyttelsesaftalen mellem 
EU og Vietnam (IPA) garanterer udenlandske investorer rettigheder, der kan 
håndhæves gennem voldgiftsbestemmelsen, men ikke indeholder nogen 
sanktionsmekanisme for manglende overholdelse af sociale og miljømæssige 
standarder; gentager, at det er nødvendigt at sikre en rimelig balance mellem 
investorernes rettigheder og pligter med hensyn til virksomhedsstandarder samt 
sociale og miljømæssige standarder i IPA; understreger i denne forbindelse 
betydningen af at etablere en uafhængig overvågnings- og klagemekanisme, der kan 
anvendes af de berørte befolkninger, og som har beføjelse til at træffe bindende 
afgørelser med hensyn til handels- og investeringsaftalernes eventuelle negative 
indvirkning.


