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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. üdvözli a Felek elkötelezettségét aziránt, hogy növeljék a kereskedelem és a 
beruházások hozzájárulását a fenntartható fejlődés célkitűzésének eléréséhez annak 
gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióiban. elismeri, hogy a beruházási 
vitákkal foglalkozó bírósági rendszer előrelépést jelent a 21 uniós tagállam és 
Vietnam között fennálló kétoldalú beruházási szerződésekhez képest a bírák 
függetlensége tekintetében;

2. üdvözli az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága átláthatósági 
szabályainak alkalmazását, ám hangsúlyozza, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó 
bírósági rendszer nem reformálja meg a külföldi befektetések védelmére vonatkozó 
legproblémásabb alapvető rendelkezéseket, különösen a „közvetett kisajátítás” és a 
„tisztességes és méltányos elbánás” elveit, amelyek gyengítik a felek szabályozásra 
és olyan jogos közpolitikai célok követésére vonatkozó jogát, mint például a 
közegészségügy, a biztonság és a környezetvédelem; hangsúlyozza, hogy 
rendszeresen vizsgálni kell és összegezni az Európai Parlament számára, hogy az 
európai beruházók miképpen élnek ezzel a rendelkezéssel;

3. megállapítja, hogy a beruházóknak kínált védelem szélesebb körű lehet annál, mint 
amennyire a beruházók felelőssége növekedett, mivel az EU–Vietnam 
beruházásvédelmi megállapodás a választottbírósági záradék útján kikényszeríthető 
jogokat garantál a külföldi beruházók számára, ugyanakkor nem ír elő szankcionáló 
mechanizmust a szociális és környezetvédelmi normák be nem tartásának esetére; 
hangsúlyozza, hogy méltányos egyensúlyt kell fenntartani a beruházásvédelmi 
megállapodásban a beruházók jogai és kötelességei között a vállalati, szociális és 
környezetvédelmi normák tekintetében; rámutat e tekintetben egy olyan független 
ellenőrzési és panasztételi mechanizmus kialakításának fontosságára, amelyet az 
érintett lakosság igénybe vehetne és amelynek hatásköre kiterjed kötelező érvényű – 
szankciókat is tartalmazó – szabályozásra a kereskedelmi és beruházási 
megállapodások esetleges negatív hatásaival kapcsolatban.


