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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o 
ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (05931/2019),

– uwzględniając projekt Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z 
drugiej strony (05932/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0020/2019),

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …1, w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz 
Socjalistycznej Republiki Wietnamu. 

1 Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.
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UZASADNIENIE 

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem przyczyni się do promowania 
wysokiej jakości inwestycji między Wietnamem a UE. Zaktualizowane podejście UE do 
ochrony inwestycji zapewnia lepszą równowagę między pobudzaniem i ochroną inwestycji 
sprzyjających tworzeniu miejsc pracy a ochroną prawa rządu do prowadzenia polityki w 
interesie publicznym. 

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i w związku z przyznaniem UE wyłącznych 
kompetencji w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym ochrony 
inwestycji, negocjatorzy UE zawarli w umowach o wolnym handlu z Wietnamem i 
Singapurem przepisy dotyczące ochrony inwestycji. Obie umowy były w dużej mierze 
podobne i obejmowały taką samą strukturę prawną. W 2015 r. Komisja postanowiła zwrócić 
się do Trybunału Sprawiedliwości UE o opinię na temat tego, czy UE jest uprawniona do 
podpisania i zawarcia umowy o wolnym handlu z Singapurem samodzielnie, czy wymagany 
jest udział państw członkowskich. Trybunał wydał opinię dnia 16 maja 2017 r. Na tej 
podstawie, w wyniku dyskusji między instytucjami UE w sprawie nowej struktury przyszłych 
umów o wolnym handlu, umowy z Wietnamem i Singapurem podzielono na umowy o 
wolnym handlu zawierane wyłącznie w imieniu UE oraz umowy mieszane o ochronie 
inwestycji.

Główne elementy Umowy o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem obejmują:

 Dokładne normy dotyczące inwestycji, takie jak: niedyskryminacja; zakaz 
wywłaszczenia bez niezwłocznej i odpowiedniej rekompensaty; możliwość 
przenoszenia i repatriacji funduszy związanych z inwestycją; ogólna gwarancja 
sprawiedliwego i równego traktowania oraz bezpieczeństwa fizycznego; zobowiązanie 
się rządów do przestrzegania ich pisemnych i prawnie wiążących zobowiązań 
umownych wobec inwestora; zobowiązanie do rekompensaty za straty w określonych 
okolicznościach związanych z wojną lub konfliktem zbrojnym.

 Skuteczny oraz trwały i niezależny mechanizm unikania i rozstrzygania sporów za 
pośrednictwem stałego międzynarodowego i niezależnego Systemu Trybunału 
Inwestycyjnego. Członkowie Trybunału zostaną wyznaczeni wcześniej przez UE i 
Wietnam oraz będą podlegać surowym wymogom dotyczącym niezależności i 
integralności. W drugiej instancji możliwe będzie złożenie odwołania do stałego 
Trybunału Odwoławczego. Przejrzystość postępowań jest zapewniana dzięki 
publikowaniu dokumentów i organizowaniu przesłuchań otwartych dla publiczności. 
Ostateczne orzeczenie musi zostać wykonane – sądy krajowe nie będą mogły 
interweniować ani kwestionować decyzji Trybunału, co zapewni przejrzystość oraz 
sprawiedliwe i równe traktowanie.

 Precyzyjne definicje przypadków, w których rządy naruszają zobowiązanie do 
sprawiedliwego i równego traktowania, co usuwa swobodę interpretacji.

 Zabezpieczenia przed potencjalnymi nadużyciami systemu, takie jak zakaz 
wielokrotnych i równoległych roszczeń, a także przepisy umożliwiające wczesne 
oddalenie ewidentnie bezzasadnych roszczeń. Zasada „przegrywający płaci” ma 
zastosowanie do podziału kosztów proceduralnych.
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Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem jest niemal identyczna z umową o 
ochronie inwestycji UE-Singapur i wykracza poza przepisy dotyczące ochrony inwestycji 
zawarte w kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej (w pełni funkcjonujący Trybunał 
Odwoławczy, kodeks postępowania dla członków Trybunałów).

Podobnie jak w przypadku umowy o ochronie inwestycji UE-Singapur, Umowa o ochronie 
inwestycji między UE a Wietnamem nie zawiera oddzielnego rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju. W preambule zawarto jednak szczegółowe odniesienia do umowy 
o partnerstwie i współpracy oraz umowy o wolnym handlu UE-Wietnam, jak również do 
wartości i zasad zawartych w tych umowach, w tym w rozdziale dotyczącym handlu i 
zrównoważonego rozwoju. 

Po wejściu w życie Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem zastąpi 21 
dwustronnych umów inwestycyjnych obowiązujących między Wietnamem a państwami 
członkowskimi UE.

Sprawozdawca zaleca wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.


