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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta záväzok zmluvných strán posilniť príspevok obchodu a investícií k plneniu 
cieľa udržateľného rozvoja v rámci jeho hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho rozmeru; uznáva, že systém investičných súdov je zlepšením 
oproti existujúcim bilaterálnym investičným zmluvám uzatvoreným medzi 21 
členskými štátmi EÚ a Vietnamom v súvislosti s nezávislosťou sudcov;

2. víta uplatňovanie pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo 
(UNCITRAL) týkajúcich sa transparentnosti pri urovnávaní sporov, zdôrazňuje 
však, že využívanie hmotnoprávnych ustanovení o ochrane zahraničných investícií, 
najmä zásady „nepriameho vyvlastnenia“ a „spravodlivého a rovnakého 
zaobchádzania“, neoslabuje právo strán na reguláciu a presadzovanie legitímnych 
cieľov verejnej politiky, ako sú verejné zdravie, bezpečnosť a ochrana životného 
prostredia; trvá na pravidelnom monitorovaní a podávaní správ Európskemu 
parlamentu o uplatňovaní tohto ustanovenia európskymi investormi;

3. konštatuje, že vymedzovanie povinností investorov by mohlo zaostávať za 
ochranou, ktorá im je poskytovaná, keďže dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a 
Vietnamom zaručuje zahraničným investorom vymáhateľné práva na základe 
rozhodcovskej doložky, neustanovuje však mechanizmus sankcií za nedodržiavanie 
sociálnych a environmentálnych noriem; opakuje, že v dohode o ochrane investícií 
je potrebné zaistiť spravodlivú rovnováhu medzi právami a povinnosťami 
investorov, pokiaľ ide o podnikové, sociálne a environmentálne normy; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam zavedenia nezávislého mechanizmu monitorovania a 
podávania sťažností, ktorý môže využiť postihnuté obyvateľstvo a v rámci ktorého 
je oprávnené vydávať záväzné rozhodnutia týkajúce sa možného negatívneho 
vplyvu obchodných a investičných dohôd.


