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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet 
om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, 
och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (05931/2019),

– med beaktande av utkastet till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra 
sidan (05932/2019),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C80286/2014),

– med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den1 ... om utkastet till 
beslut,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
i Socialistiska republiken Vietnam. 

1 Antagna texter, P8_TA(0000)0000.
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MOTIVERING

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam kommer att bidra till att främja 
investeringar av hög kvalitet mellan Vietnam och EU. EU:s uppdaterade strategi för 
investeringsskydd innebär en bättre balans mellan dels främjande och skydd av investeringar 
som skapar arbetstillfällen, dels skydd av regeringens rätt att bedriva politik i allmänhetens 
intresse.

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande och mot bakgrund av EU:s exklusiva befogenhet när 
det gäller utländska direktinvesteringar, inbegripet investeringsskydd, inkluderade 
EU:s förhandlare bestämmelser om investeringsskydd i frihandelsavtalen med Vietnam och 
Singapore. Båda avtalen var i stor utsträckning likartade och hade en identisk rättslig struktur. 
2015 beslutade kommissionen att begära ett yttrande från EU-domstolen om huruvida EU 
hade befogenhet att underteckna och ingå frihandelsavtalet mellan EU och Singapore på egen 
hand eller om medlemsstaternas deltagande var nödvändigt. Yttrandet offentliggjordes den 
16 maj 2017, och på grundval av detta och efter diskussioner mellan EU-institutionerna om 
den nya strukturen i EU:s framtida frihandelsavtal delades avtalen med både Vietnam och 
Singapore upp i ett frihandelsavtal som ingås av EU på egen hand och ett blandat 
investeringsskyddsavtal.

De viktigaste delarna i investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam omfattar följande:

 Exakta normer för investeringar, såsom icke-diskriminering, ingen expropriering utan 
omedelbar och adekvat ersättning, möjlighet att överföra och återta medel i samband 
med en investering, en allmän garanti om rättvis och skälig behandling och fysisk 
säkerhet, ett åtagande om att regeringarna kommer att respektera sina egna skriftliga 
och rättsligt bindande avtalsförpliktelser gentemot en investerare, och ett åtagande om 
att ersätta förluster under vissa omständigheter kopplade till krig eller väpnad konflikt.

 En effektiv, permanent och oberoende mekanism för att undvika och lösa eventuella 
tvister genom ett permanent, internationellt och oberoende investeringstribunalsystem. 
Medlemmarna i investeringstribunalsystemet kommer att utses på förhand av EU och 
Vietnam och kommer att omfattas av strikta krav på oberoende och integritet. I andra 
instans kommer det att vara möjligt att överklaga till en permanent 
överprövningstribunal. Insyn i förfarandena säkerställs genom offentliggörande av 
handlingar och offentliga utfrågningar. Den slutliga skiljedomen måste verkställas. 
Nationella domstolar kommer inte att ha rätt att ingripa eller ifrågasätta tribunalens 
beslut för att säkerställa insyn och rättvis och skälig behandling.

 Exakta definitioner av de fall där regeringar inte respekterar kravet på rättvis och skälig 
behandling, vilket avskaffar utrymmet för skönsmässig tolkning.

 Skyddsåtgärder mot potentiellt missbruk av systemet, till exempel förbudet mot flera 
och parallella anspråk, samt bestämmelser som gör det möjligt att i ett tidigt skede avslå 
uppenbart ogrundade anspråk. Principen ”den förlorande parten betalar” gäller för 
fördelningen av rättegångskostnaderna.

Investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam är nästan identiskt med 
investeringsskyddsavtalet mellan EU och Singapore, och går utöver bestämmelserna om 
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investeringsskydd i Ceta (en fullt fungerande överprövningstribunal och en uppförandekod för 
ledamöterna av tribunalerna).

I likhet med investeringsskyddsavtalet mellan EU och Singapore innehåller 
investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam inte ett separat kapitel om handel och 
hållbar utveckling. I ingressen finns dock särskilda hänvisningar till partnerskaps- och 
samarbetsavtalet och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, samt till de värden och 
principer som ingår i avtalet, inbegripet i kapitlet om handel och hållbar utveckling.

De befintliga 21 gällande bilaterala investeringsavtalen mellan Vietnam och 
EU-medlemsstaterna kommer att ersättas med investeringsskyddsavtalet mellan EU och 
Vietnam när det träder i kraft.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner avtalet.


