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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на 
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга 
страна
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (05931/2019),

– като взе предвид предложението за Споразумение за защита на инвестициите 
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Социалистическа република Виетнам, от друга страна (05932/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C9-0020/2019),

– като взе предвид указанията от 23 април 2007 г. за водене на преговори за 
споразумение за свободна търговия (ССТ) с държавите — членки на Асоциацията 
на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), които бяха допълнени през октомври 
2013 г., за да включват и защита на инвестициите,

– като взе предвид решението от 22 декември 2009 г. за продължаване на 
двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на АСЕАН, 

– като взе предвид Рамковото споразумение за всестранно партньорство и 
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано в 
Брюксел на 27 юни 2012 г., което влезе в сила през октомври 2016 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бъдещата 
европейска политика в областта на международните инвестиции2,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за 
двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети 
държави3,

– като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно нова далновидна и 
иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите4,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за 

1 ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 8.
2 ОВ C 296E, 2.10.2012 г., стр. 34.
3 OВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 40.
4 ОВ C 101, 16.3.2018 г, стр. 30.
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всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“5,

– като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. по 
процедура 2/156, съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС, поискано на 10 юли 
2015 г. от Комисията,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2016 г. относно Виетнам7,

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2017 г. относно свободата на 
изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен Ван Хoa8,

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2018 г. относно Виетнам, и по-
специално положението на политическите затворници9,

– като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2016 г. по 
случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнение на задължението на Европейската 
комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата 
на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам10, 

– като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2018 г. относно приноса на ЕС 
към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка 
с правата на човека11,

– като взе предвид Правилата на Комисията на ООН по международно търговско 
право (UNCITRAL) за прозрачността при основаващ се на договор арбитраж 
между инвеститор и държава12,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от 
него относно външната дейност на Съюза,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, в частност 
част пета, дялове I, II и V от него, и по-специално член 207 във връзка с член 218, 
параграф 6, буква а), подточка v),

– като взе предвид своята законодателна резолюция от …13 относно предложението 
за решение на Съвета,

– като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия 
(A9-0000/2019),

5 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/bg/TXT/?uri=CELEX:52015DC0497 
6 Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 122.
8 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 73.
9 Приети текстове, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Приети текстове, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Приети текстове, P8_TA(0000)0000.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52015DC0497
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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А. като има предвид, че ЕС е най-големият получател и източник на преки 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света;

Б. като има предвид, че ЕС се нарежда на пето място от общо 80 източника на преки 
чуждестранни инвестиции във Виетнам;

В. като има предвид, че Виетнам има динамична икономика и най-бързо 
разрастващата се средна класа в АСЕАН, като разполага с млада и динамична 
работна сила, висока степен на грамотност, високо равнище на образованост, 
сравнително ниски заплати, добри транспортни връзки и централно 
местоположение в рамките на АСЕАН;

Г. като има предвид, че през 2017 г. Виетнам е получил преки чуждестранни 
инвестиции на стойност 8% от своя БВП — повече от два пъти по-висок процент 
спрямо държавите с икономики от подобен мащаб в региона;

Д. като приветства факта, че през последните няколко десетилетия условията за 
търговия, стопанска дейност и инвестиции във Виетнам са се подобрили 
значително;

Е. като има предвид, че в момента има над 3 000 действащи международни 
инвестиционни договора и че държавите – членки на ЕС, са страни по около 1 400 
от тях; 

Ж. като има предвид, че това е второто „отделно споразумение за защита на 
инвестициите“, сключено между ЕС и трета държава, след дискусиите между 
европейските институции относно новата структура на споразуменията за 
свободна търговия на ЕС, въз основа на Становище 2/15 на Съда на Европейския 
съюз от 16 май 2017 г.;

З. като има предвид, че споразумението се основава на разпоредбите за защита на 
инвестициите, включени във Всеобхватното икономическо и търговско 
споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада, ратифицирано от Парламента на 
15 февруари 2017 г.;

И. като има предвид, че споразумението ще замени и замести действащите 
двустранни инвестиционни споразумения между 21 държави — членки на ЕС, и 
Виетнам, които не включват новия подход на ЕС спрямо защитата на 
инвестициите и механизма за неговото прилагане – инвестиционната съдебна 
система (ИСС);

Й. като има предвид, че на 30 април 2019 г. Съдът на ЕС постанови, че механизмът 
за решаване на спорове между инвеститори и държави, предвиден от ВИТС, е 
съвместим с правото на ЕС14; 

К. като има предвид, че Страните заявиха ангажимента си да работят за създаването 
на многостранен инвестиционен съд (МИС) — инициатива, която се ползва с 

14 Становище на Съда от 30 април 2019 г., 1/17.
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категорична подкрепа от страна на Парламента;

Л. като има предвид, че на 20 март 2018 г. Съветът прие указанията за водене на 
преговори, с които упълномощи Комисията да договори, от името на ЕС, 
конвенция за създаването на МИС; като има предвид, че тези указания за водене 
на преговори бяха оповестени публично;

1. приветства новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и механизма за 
гарантиране на прилагането на посочения подход, който замени механизма за 
уреждане на спорове между инвеститор и държава; подчертава факта, че ИСС 
представлява съвременен, новаторски и реформиран механизъм за решаване на 
спорове във връзка с инвестиции; отбелязва, че въвеждането на системата бележи 
значителна промяна в степента на защита по същество, предоставена на 
инвеститорите, както и в начина, по който се решават споровете между 
инвеститор и държава;

2. отбелязва, че споразумението ще осигури високо ниво на защита на инвестициите 
и правна сигурност, като същевременно се гарантират правата на Страните да 
уреждат отношенията и да преследват легитимните цели на обществените 
политики, например в областта на общественото здраве и опазването на околната 
среда; подчертава, че споразумението ще осигури прозрачност и отчетност;

3. подчертава, че споразумението гарантира на инвеститорите от ЕС във Виетнам, че 
ще получат справедливо и еднакво третиране и няма да бъдат обект на 
дискриминация в сравнение с виетнамските инвеститори; отбелязва, че 
споразумението защитава по подходящ начин инвеститорите от ЕС срещу 
незаконно отчуждаване;

4. припомня, че инвестиционната съдебна система предвижда създаването на 
първоинстанционен инвестиционен съд и апелативен съд, чиито членове ще 
трябва да притежават квалификации, сравними с тези на съдиите в 
Международния съд, и ще трябва да докажат, че притежават експертен опит в 
областта на международното публично право, а не само в областта на търговското 
право, като освен това ще трябва да отговарят на строги изисквания за 
независимост, безпристрастност, почтеност и етично поведение чрез 
задължителен кодекс за поведение, имащ за цел да предотвратява преки или 
непреки конфликти на интереси; 

5. приветства правилата за прозрачност, които се прилагат в производствата пред 
трибуналите, което включва разпоредби, гарантиращи, че документите по делото 
ще бъдат публично достъпни, изслушванията ще бъдат публични, а 
заинтересованите страни ще могат да представят позицията си; счита, че 
повишената прозрачност ще допринесе за изграждането на обществено доверие в 
системата и ще гарантирана действително изслушване на всички аспекти на 
правата на човека и на устойчивото развитие от страна на инвестиционните 
съдилища;

6. подчертава , че трети страни, например организации по труда и за опазване на 
околната среда, могат да участват в производства в рамките на инвестиционната 
съдебна система чрез становища amicus curiae; 
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7. подчертава, че търсенето на най-благоприятна правна система (forum shopping) 
няма да бъде възможно и ще бъдат избегнати много на брой и паралелни 
производства;

8. припомня, че споразумението усъвършенства разпоредбите за защита на 
инвестициите, съдържащи се във ВИТС, тъй като включва разпоредби относно 
задълженията на бившите съдии, кодекс за поведение за предотвратяване на 
конфликти на интереси и напълно функциониращ апелативен съд към момента на 
сключване на споразумението;

9. счита, че създаването на механизъм за обжалване би могло да подобри качеството 
и последователността на обжалването на решения в сравнение с настоящото 
положение; 

10. отбелязва, че Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам не 
съдържа отделна глава относно търговията и устойчивото развитие (ТУР), тъй 
като тя се прилага за инвестициите по силата на Споразумението за свободна 
търговия между ЕС и Виетнам, либерализиращо инвестициите; подчертава, че 
Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам също така 
съдържа разпоредба, с която се създава правна връзка със Споразумението за 
партньорство и сътрудничество, както и конкретни позовавания в своя преамбюл 
на ценностите и принципите в областта на търговията и устойчивото развитие, 
заложени в Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам, както и 
във Всеобщата декларация за правата на човека;

11. приветства решението на Съвета да публикува указанията за водене на преговори 
от 20 март 2018 г. относно многостранния инвестиционен съд и призовава Съвета 
да публикува всички предходни указания за водене на преговори по търговски и 
инвестиционни споразумения;

12. подчертава, че споразумението ще замени действащите 21 двустранни 
инвестиционни споразумения между държави — членки на ЕС, и Виетнам. счита, 
че това е важна стъпка в процеса на повишаване на легитимността и на степента 
на приемане на международния инвестиционен режим;

13. насърчава Комисията да продължи работата си за подобряване на достъпа на 
малките и средните предприятия (МСП) до инвестиционната съдебна система;

14. счита, че одобряването на разглежданото споразумение ще осигури стабилна 
защита на инвеститорите и на техните инвестиции и от двете страни, като 
същевременно гарантира правата на правителствата да издават разпоредби;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на 
държавите членки и правителството и парламента на Социалистическа република 
Виетнам.


