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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja, da sta pogodbenici zavezani zagotoviti, da bodo trgovina in naložbe bolj 
prispevale k uresničitvi cilja glede razvoja, ki bo trajnosten z gospodarskega, 
socialnega in okoljskega vidika; priznava, da, kar zadeva neodvisnost sodnikov, 
sistem sodišč za naložbe predstavlja izboljšanje v primerjavi z obstoječimi 
dvostranskimi sporazumi o naložbah med 21 državami članicami EU in Vietnamom;

2. pozdravlja, da se za reševanje sporov uporabljajo pravila Komisije OZN za 
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) o preglednosti, a hkrati poudarja, da 
uporaba materialnih določb o zaščiti tujih naložb, zlasti načel „posredne razlastitve“ 
in „poštene in enakopravne obravnave“, ne zmanjšuje pravice pogodbenic do 
pravnega urejanja in uresničevanja legitimnih ciljev javne politike, kot so javno 
zdravje, varnost in varstvo okolja; vztraja, da je treba redno spremljati, kako 
evropski vlagatelji to določbo izvajajo, in o tem poročati Evropskemu parlamentu;

3. ugotavlja, da bi se zaščita, zagotovljena vlagateljem, utegnila povečevati hitreje kot 
njihove dolžnosti, saj so tujim vlagateljem prek arbitražne klavzule sporazuma o 
zaščiti naložb med EU in Vietnamom zagotovljene izvršljive pravice, medtem ko v 
sporazumu ni predviden mehanizem sankcioniranja v primeru nespoštovanja 
socialnih in okoljskih standardov; poudarja, da je treba v okviru sporazuma o zaščiti 
naložb zagotoviti pravično ravnotežje med pravicami in dolžnostmi vlagateljev, kar 
zadeva podjetniške, socialne in okoljske standarde; v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembno je vzpostaviti neodvisen mehanizem za spremljanje in pritožbe, ki ga bo 
zadevno prebivalstvo lahko uporabljalo in s katerim se bodo lahko sprejemale 
zavezujoče odločitve v zvezi z morebitnimi negativnimi učinki trgovinskih in 
naložbenih sporazumov.


