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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Χαιρετίζει τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να ενισχύσουν τη συμβολή του 
εμπορίου και των επενδύσεων στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάστασή της· αναγνωρίζει ότι το 
Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS) αποτελεί βήμα βελτίωσης εν σχέσει με 
τις ισχύουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 21 κρατών μελών της ΕΕ και 
του Βιετνάμ όσον αφορά την ανεξαρτησία των δικαστών·

2. επιδοκιμάζει τη χρήση των κανόνων διαφάνειας που έχει θεσπίσει η Επιτροπή του 
ΟΗΕ για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL) για τη διευθέτηση διαφορών, 
υπογραμμίζει ωστόσο ότι η χρήση ουσιωδών διατάξεων περί προστασίας των ξένων 
επενδύσεων, ειδικότερα δε οι αρχές της «έμμεσης απαλλοτρίωσης» και της «δίκαιης 
και ισότιμης μεταχείρισης», δεν αποδυναμώνουν το δικαίωμα των μερών να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως 
η προστασία της δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας και του περιβάλλοντος· 
επιμένει στην τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση της εν λόγω διάταξης από τους ευρωπαίους 
επενδυτές·

3. σημειώνει ότι η προστασία που παρέχεται στους επενδυτές θα μπορούσε να 
καθυστερήσει την ανάπτυξη των ευθυνών των επενδυτών, καθώς η συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) ΕΕ-Βιετνάμ εγγυάται εκτελεστά δικαιώματα 
στους ξένους επενδυτές μέσω της ρήτρας διαιτησίας αλλά δεν προβλέπει μηχανισμό 
κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ 
των δικαιωμάτων και των καθηκόντων των επενδυτών, από άποψη εταιρικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, στο πλαίσιο της ΣΠΕ· υπογραμμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η συγκρότηση ενός ανεξάρτητου 
μηχανισμού παρακολούθησης και υποβολής καταγγελιών στον οποίο να μπορούν 
να προσφύγουν οι θιγόμενοι πληθυσμοί και ο οποίος να έχει την εξουσία να εκδίδει 
δεσμευτικές αποφάσεις όσον αφορά τον αρνητικό αντίκτυπο που ενδέχεται να 
έχουν εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.


