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ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-
Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-
oħra
(2018/0358M(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Tomas Tobé
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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon li l-Partijiet jimpenjaw ruħhom biex isaħħu l-kontribut tal-
kummerċ u l-investiment lejn l-għan ta' żvilupp sostenibbli fid-dimensjonijiet 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali tiegħu; jirrikonoxxi li s-Sistema ta' Qorti tal-
Investiment tindika titjib mit-Trattati Bilaterali fuq l-Investiment eżistenti bejn il-21 
Stat Membru tal-UE u l-Vjetnam fir-rigward tal-indipendenza tal-imħallfin;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon l-użu tar-regoli ta' trasparenza tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Liġi Internazzjonali tal-Kummerċ (UNCITRAL) għas-soluzzjoni tat-
tilwim, iżda jissottolinja li l-użu ta' dispożizzjonijiet sostantivi ta' protezzjoni tal-
investiment barrani, b'mod partikolari l-prinċipji ta' "esproprjazzjoni indiretta" u ta' 
''trattament ġust u ekwu", ma jdgħajjifx id-dritt tal-Partijiet li jirregolaw u jsegwu 
objettivi leġittimi ta' ordni pubbliku, bħas-saħħa pubblika, is-sikurezza u l-
protezzjoni ambjentali; jinsisti dwar monitoraġġ u rappurtar regolari lill-Parlament 
Ewropew dwar l-użu ta' din id-dispożizzjoni minn investituri Ewropej;

3. Jinnota li l-protezzjonijiet mogħtija lill-investituri jistgħu possibbilment jisbqu l-
iżvilupp tar-responsabbiltajiet tal-investituri billi l-Ftehim ta' Protezzjoni tal-
Investiment (IPA) bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam jiggarantixxi drittijiet 
infurzabbli lill-investituri barranin permezz tal-klawsola ta' arbitraġġ, iżda ma 
jipprovdix mekkaniżmu ta' sanzjoni għal nuqqas ta' konformità ma' standards soċjali 
u ambjentali; itenni l-ħtieġa li jkun żgurat bilanċ ġust tad-drittijiet u tal-obbligi tal-
investituri, f'termini ta' standards korporattivi, soċjali u ambjentali, fl-IPA; 
jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-istabbiliment ta' mekkaniżmu 
indipendenti ta' monitoraġġ u ta' lmenti li jista' jintuża mill-popolazzjonijiet milquta 
u li għandu l-awtorità jieħu deċiżjonijiet vinkolanti fir-rigward tal-impatt negattiv li 
l-ftehimiet ta' kummerċ u investiment jista' jkollhom.


