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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu 
aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05931/2019),

– ņemot vērā projektu ieguldījumu aizsardzības nolīgumam starp Eiropas Savienību un 
tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses 
(05932/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta 
otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0020/2019),

– ņemot vērā ...1 nenormatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdībai un 
parlamentam.

1 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.
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PASKAIDROJUMS

ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums (EVIPA) palīdzēs veicināt kvalitatīvus 
ieguldījumus starp Vjetnamu un ES. Ar atjaunināto pieeju ieguldījumu aizsardzībai Eiropas 
Savienība ir panākusi labāku līdzsvaru starp tādu ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, kuri 
rada darbvietas, vienlaikus arī aizsargājot valdības tiesības īstenot politikas virzienus 
sabiedrības interesēs. 

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un ņemot vērā ES ekskluzīvo kompetenci ārvalstu tiešo 
ieguldījumu jomā, tostarp attiecībā uz ieguldījumu aizsardzību, kura tika iegūta līdz ar 
Lisabonas līgumu, ES sarunu vedēji iekļāva noteikumus par ieguldījumu aizsardzību ES un 
Vjetnamas BTN un ES un Singapūras BTN. Abi nolīgumi bija lielā mērā līdzīgi, un tiem bija 
identiska juridiskā struktūra. Komisija 2015. gadā nolēma pieprasīt Eiropas Savienības Tiesas 
atzinumu par to, vai ES ir tiesīga pati parakstīt un noslēgt ES un Singapūras BTN vai tomēr ir 
nepieciešama dalībvalstu līdzdalība. Atzinums tika sniegts 2017. gada 16. maijā un, 
pamatojoties uz to, pēc ES iestāžu diskusijām par turpmāko BTN jauno struktūru, ar Vjetnamu 
un ar Singapūru noslēgtie nolīgumi tika sadalīti ES brīvās tirdzniecības nolīgumos un jauktos 
nolīgumos par ieguldījumu aizsardzību.

ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīguma (EVIPA) galvenie elementi ir šādi.

 Precīzi ieguldījumu standarti, piemēram: nediskriminēšana; ekspropriācijas 
aizliegums, ja nav tūlītējas un adekvātas kompensācijas; iespēja veikt ar ieguldījumiem 
saistīto līdzekļu pārskaitījumus un repatriāciju; vispārēja garantija taisnīgai un 
vienlīdzīgai attieksmei un fiziskai drošībai; apņemšanās, ka valdības ievēros savas 
rakstiski apliecinātās un juridiski saistošās līgumsaistības attiecībā pret ieguldītāju; 
apņemšanās kompensēt zaudējumus noteiktos gadījumos, kas saistīti ar karu vai bruņotu 
konfliktu.

 Efektīvs, pastāvīgs un neatkarīgs strīdu novēršanas un atrisināšanas mehānisms, 
izmantojot pastāvīgu starptautisku un neatkarīgu ieguldījumu tiesas sistēmu. Šīs tiesas 
sistēmas locekļus iepriekš ieceļ ES un Vjetnama, un viņiem jāievēro stingras neatkarības 
un integritātes prasības. Otrajā instancē būs iespējams iesniegt pārsūdzību pastāvīgajā 
apelācijas tiesā. Procesa pārredzamība tiek nodrošināta, publicējot dokumentus un 
rīkojot atklātas tiesas sēdes. Galīgais lēmums par piešķiršanu ir jāizpilda — nolūkā 
nodrošināt pārredzamību un taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi vietējām tiesām nebūs 
ļauts iejaukties vai apstrīdēt minētās tiesas lēmumu.

 Precīzas definīcijas gadījumos, kad valdības pārkāpj pienākumu nodrošināt taisnīgu un 
vienlīdzīgu attieksmi, izslēdzot brīvas interpretācijas iespēju.

 Aizsardzības pasākumi pret iespējamu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, 
vairāku un paralēlu prasījumu aizliegšana, un noteikumi, kas ļauj sākumposmā noraidīt 
acīmredzami nepamatotus prasījumus. Principa “zaudētājs maksā” piemērošana 
attiecībā uz procesuālo izmaksu piešķiršanu.

EVIPA ir gandrīz identisks ES un Singapūras IPA un pārsniedz CETA ieguldījumu aizsardzības 
noteikumus (pilnībā funkcionējoša apelācijas tiesa, rīcības kodekss minētās tiesas locekļiem).
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Līdzīgi kā Singapūras IPA, arī EVIPA nav iekļauts atsevišķa tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības (TIA) sadaļa. Tā preambulā, tostarp TIA sadaļā, tomēr ir īpaša atsauce uz PSN un 
EUVFTA, kā arī šajos nolīgumos iekļautajām vērtībām un principiem. 

Pašreizējie spēkā esošie divpusējo ieguldījumu nolīgumi (pavisam 21) starp Vjetnamu un ES 
dalībvalstīm tiks aizstāti ar EVIPA, tiklīdz tas stāsies spēkā.

Tādēļ referents iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.


