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PR_NLE-AP_Agreement

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, 
αφετέρου
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05931/2019),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05932/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-
0020/2019),

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...1 σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ. 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(0000)0000.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) θα συμβάλει στην 
προώθηση επενδύσεων υψηλής ποιότητας μεταξύ του Βιετνάμ και της ΕΕ. Η 
επικαιροποιημένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων 
επιτυγχάνει καλύτερη ισορροπία μεταξύ της τόνωσης και της προστασίας των επενδύσεων 
που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα προστατεύει το δικαίωμα των 
κυβερνήσεων να εφαρμόζουν πολιτικές με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και επί τη βάσει της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατοχυρωθείσας προστασίας των επενδύσεων, οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμπεριέλαβαν 
διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) 
ΕΕ-Βιετνάμ και ΕΕ-Σιγκαπούρης. Οι δύο αυτές συμφωνίες ήταν σε μεγάλο βαθμό όμοιες και 
είχαν πανομοιότυπη νομική δομή. Το 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το 
Δικαστήριο της ΕΕ να γνωμοδοτήσει σχετικά με το κατά πόσον η ΕΕ ήταν αρμόδια να 
υπογράψει μόνη της τη ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης, ή αν ήταν αναγκαία η συμμετοχή των κρατών 
μελών. Η γνωμοδότηση εκδόθηκε στις 16 Μαΐου 2017 και, βάσει αυτής, ύστερα από 
συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική των 
μελλοντικών ΣΕΣ, οι ΣΕΣ τόσο με το Βιετνάμ όσο και με τη Σιγκαπούρη χωρίστηκαν σε 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με αποκλειστικό αντισυμβαλλόμενο την ΕΕ και σε 
μεικτές συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων.

Στα κυριότερα στοιχεία της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΠΕ ΕΕ-
Βιετνάμ) περιλαμβάνονται:

 Συγκεκριμένα πρότυπα για τις επενδύσεις, όπως: απαγόρευση των διακρίσεων· 
απαγόρευση των απαλλοτριώσεων χωρίς την καταβολή άμεσης και επαρκούς 
αποζημίωσης· δυνατότητα μεταφοράς και επαναπατρισμού κεφαλαίων που 
σχετίζονται με επένδυση· γενική εγγύηση δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης και 
φυσικής ασφάλειας· δέσμευση των κυβερνήσεων ότι θα τηρούν τις νομικά 
δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εγγράφως έναντι 
επενδυτών· δέσμευση αποζημίωσης για απώλειες σε ορισμένες περιπτώσεις που 
συνδέονται με πόλεμο ή ένοπλη σύγκρουση.

 Αποτελεσματικός, μόνιμος και ανεξάρτητος μηχανισμός για την αποφυγή και την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μέσω μόνιμου διεθνούς και ανεξάρτητου 
Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων. Τα μέλη του συστήματος δικαστηρίων θα 
διορίζονται εκ των προτέρων από την ΕΕ και από το Βιετνάμ και θα υπόκεινται σε 
αυστηρές απαιτήσεις ανεξαρτησίας και ακεραιότητας. Σε δεύτερο βαθμό, θα είναι 
δυνατή η άσκηση έφεσης ενώπιον μόνιμου εφετείου. Η διαφάνεια των διαδικασιών 
εξασφαλίζεται με τη δημοσίευση των εγγράφων και τη διεξαγωγή δημόσιων 
ακροάσεων. Η οριστική απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή – τα εθνικά δικαστήρια 
δεν θα έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν ή να αμφισβητούν την απόφαση του 
δικαστηρίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δίκαιη και ισότιμη 
μεταχείριση.

 Ακριβείς ορισμοί των περιπτώσεων στις οποίες οι κυβερνήσεις παραβιάζουν την 
υποχρέωση δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο 
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ερμηνείας κατά διακριτική ευχέρεια.

 Διασφαλίσεις έναντι πιθανών καταχρήσεων του συστήματος, όπως η απαγόρευση 
πολλαπλών και παράλληλων αξιώσεων, καθώς και η θέσπιση διατάξεων που 
επιτρέπουν την απόρριψη προδήλως αβάσιμων προσφυγών σε πρώιμο στάδιο. Η 
εφαρμογή της αρχής «ο ηττημένος πληρώνει» ισχύει για την κατανομή των 
διαδικαστικών εξόδων.

Η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τη ΣΠΕ ΕΕ-Σιγκαπούρης και βαίνει πέραν 
των διατάξεων για την προστασία των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ (πλήρως 
λειτουργικό εφετείο, κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη των δικαστηρίων).

Όπως και η ΣΠΕ ΕΕ-Σιγκαπούρης, η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ δεν περιλαμβάνει χωριστό κεφάλαιο 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, περιλαμβάνει στο προοίμιο ειδικές 
αναφορές στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και στη ΣΕΣ ΕΕ-
Βιετνάμ, καθώς και στις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται σε αυτές, 
συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι υφιστάμενες 21 διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) που ισχύουν μεταξύ του Βιετνάμ 
και των κρατών μελών της ΕΕ θα αντικατασταθούν από τη ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ μόλις αυτή τεθεί 
σε ισχύ.

Ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της συμφωνίας.


