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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af 
investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater 
på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05931/2019),

– der henviser til udkast til investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union 
og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den 
anden side (05932/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C9-0020/2019),

– der henviser til forhandlingsdirektiverne af 23. april 2007 om en frihandelsaftale med 
medlemsstaterne i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), som i 
oktober 2013 blev suppleret med henblik på at inkludere investeringsbeskyttelse,

– der henviser til afgørelsen af 22. december 2009 om at føre bilaterale forhandlinger om 
en frihandelsaftale med de enkelte ASEAN-medlemsstater, 

– der henviser til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på 
den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt 
partnerskab og samarbejde, som blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2012 og 
trådte i kraft i oktober 20161,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om etablering af en samlet EU-politik for 
internationale investeringer2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1219/2012 af 
12. december 2012 om indførelse af overgangsordninger for bilaterale 
investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande3,

– der henviser til sin beslutning af 28. juni 2016 om en ny fremadskuende og innovativ 
strategi for handel og investering4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig 

1 EUT L 329 af 3.12.2016, s. 8.
2 EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 34.
3 EUT L 351 af 20.12.2012, s. 40.
4 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.
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handels- og investeringspolitik"5,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017 i sag 
2/156 i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF, som Kommissionen anmodede om den 
10. juli 2015,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2016 om Vietnam7,

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2017 om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig 
sagen om Nguyen Van Hoa8,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2018 om Vietnam, navnlig de politiske 
fangers situation9,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beslutning af 26. februar 2016 i sag 
1409/2014/MHZ om Europa-Kommissionens manglende gennemførelse af en 
forudgående konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder i forbindelse med 
frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam10, 

– der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2018 om EU's bidrag til et bindende FN-
instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder med transnationale træk 
for så vidt angår menneskerettigheder11,

– der henviser til De Forenede Nationers Kommission for International Handelsrets 
(UNCITRAL's) regler om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift12,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om 
Unionens optræden udadtil,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig del 
fem, afsnit I, II og V, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. 
v),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...13 om forslaget til Rådets 
afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at EU er den førende modtager af og kilde til direkte udenlandske 

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
6 Domstolens udtalelse af 16. maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
7 EUT C 86 af 6.3.2018, s. 122.
8 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 73.
9 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/da/decision/en/64308
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investeringer (FDI) i verden;

B. der henviser til, at EU er på femtepladsen ud af 80 udenlandske direkte investorer i 
Vietnam;

C. der henviser til, at Vietnam er en dynamisk økonomi med den hurtigst voksende 
middelklasse i ASEAN og har en ung og dynamisk arbejdsstyrke, en høj 
alfabetiseringsgrad, et højt uddannelsesniveau, forholdsvis lave lønninger, gode 
transportforbindelser og en central placering i ASEAN;

D. der henviser til, at Vietnam i 2017 modtog direkte udenlandske investeringer til en 
værdi af 8 % af landets BNP, hvilket er mere end dobbelt så meget som andre 
økonomier af samme størrelsesorden i regionen;

E. glæder sig over, at handels-, erhvervs- og investeringsklimaet er blevet væsentligt 
forbedret i Vietnam i de seneste årtier;

F. der henviser til, at der i øjeblikket er over 3 000 internationale investeringsaftaler i kraft, 
og at EU-medlemsstater er part i ca. 1 400; 

G. der henviser til, at dette er den anden aftale udelukkende om investeringsbeskyttelse, 
som er indgået mellem EU og et tredjeland efter drøftelser mellem EU-institutionerne 
om den nye opbygning af EU's frihandelsaftaler på grundlag af udtalelse 2/15 af 16. maj 
2017 fra Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen);

H. der henviser til, at aftalen bygger på bestemmelserne om investeringsbeskyttelse i den 
samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA), som blev ratificeret 
af Parlamentet den 15. februar 2017;

I. der henviser til, at aftalen vil erstatte og afløse de eksisterende bilaterale 
investeringsaftaler mellem 21 EU-medlemsstater og Vietnam, som ikke indbefatter EU's 
nye tilgang til investeringsbeskyttelse og håndhævelsesmekanismen hertil, 
investeringsretssystemet (ICS);

J. der henviser til, at EU-Domstolen den 30. april 2019 fastslog, at den mekanisme til 
bilæggelse af tvister mellem investorer og stater, der er fastsat i CETA, er forenelig med 
EU-retten14; 

K. der henviser til, at parterne har givet tilsagn om, at de vil stræbe efter at oprette en 
multilateral investeringsret – et initiativ, der støttes kraftigt af Parlamentet;

L. der henviser til, at Rådet den 20. marts 2018 vedtog de forhandlingsdirektiver, der 
bemyndigede Kommissionen til på EU's vegne at forhandle om en konvention om 
oprettelse af en multilateral investeringsret; der henviser til, at disse 
forhandlingsdirektiver er offentliggjort;

1. glæder sig over EU's nye tilgang til investeringsbeskyttelse og 
håndhævelsesmekanismen hertil (ICS), som har erstattet tvistbilæggelsesordningen 

14 Domstolens udtalelse af 30. april 2019, 1/17.
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mellem investorer og stater (ISDS); understreger, at ICS repræsenterer en moderne, 
innovativ og reformeret tvistbilæggelsesmekanisme i forbindelse med investeringer; 
bemærker, at den markerer en betydelig ændring i niveauet af materiel beskyttelse af 
investorer og den måde, hvorpå tvister mellem investorer og stater bilægges;

2. bemærker, at aftalen vil sikre et højt niveau af investeringsbeskyttelse og retssikkerhed, 
samtidig med at parternes ret til at regulere og forfølge legitime mål for den offentlige 
politik, såsom folkesundhed og miljøbeskyttelse, bevares; understreger, at aftalen vil 
sikre gennemsigtighed og ansvarlighed;

3. understreger, at aftalen garanterer, at EU-investorer i Vietnam vil få en retfærdig og 
rimelig behandling, og at de ikke vil blive forskelsbehandlet i forhold til vietnamesiske 
investorer; bemærker, at aftalen beskytter EU-investorer ordentligt mod ulovlig 
ekspropriering;

4. minder om, at ICS planlægger at oprette en permanent investeringsret i første instans og 
en appelret, hvis medlemmer skal have kvalifikationer svarende til dem, der besiddes af 
dommere ved Den Internationale Domstol, og som skal demonstrere, at de har 
ekspertise i international offentlig ret, og ikke blot erhvervsret, og som derudover skal 
leve op til strenge regler om uafhængighed, upartiskhed, integritet og etisk adfærd 
gennem en bindende adfærdskodeks, som er udformet med henblik på at forhindre 
direkte eller indirekte interessekonflikter; 

5. glæder sig over de gennemsigtighedsregler, som gælder for retssager ved domstolene, 
herunder bestemmelser, der sikrer, at sagsdokumenter vil være offentligt tilgængelige, 
at høringer vil blive afholdt offentligt, og at interesserede parter får lov at komme med 
indlæg; mener, at øget gennemsigtighed vil bidrage til at skabe offentlig tillid til 
systemet og til at sikre, at alle aspekter vedrørende menneskerettigheder og bæredygtig 
udvikling behandles effektivt af investeringsretterne;

6. understreger, at tredjeparter, såsom arbejds- og miljøorganisationer, kan bidrage til ICS-
procedurer gennem amicus curiae-indlæg; 

7. understreger, at forumshopping ikke vil være mulig, og at man vil undgå flere og 
parallelle retssager;

8. minder om, at aftalen er en forbedring i forhold til bestemmelserne om 
investeringsbeskyttelse i CETA, da den indeholder bestemmelser om forpligtelser for 
tidligere dommere, en adfærdskodeks for at forhindre interessekonflikter og en appelret, 
der var fuldt fungerende på tidspunktet for aftalens indgåelse;

9. mener, at oprettelsen af en appelret kan forbedre kvaliteten og ensartetheden af 
afgørelserne i forhold til den nuværende situation; 

10. bemærker, at investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (EVIPA) ikke 
indeholder et særskilt kapitel om handel og bæredygtig udvikling, da sidstnævnte finder 
anvendelse på investeringer i medfør af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam 
(EUVFTA), som liberaliserer dem; understreger, at investeringsbeskyttelsesaftalen 
mellem EU og Vietnam også indeholder en bestemmelse, som skaber en juridisk 
forbindelse til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, samt specifikke henvisninger i 
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præamblen til værdierne og principperne for handel og bæredygtig udvikling som 
fastsat i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og verdenserklæringen om 
menneskerettigheder;

11. glæder sig over Rådets beslutning om at offentliggøre forhandlingsdirektiverne af 20. 
marts 2018 om den multilaterale investeringsret og opfordrer Rådet til at offentliggøre 
alle tidligere forhandlingsdirektiver om handels- og investeringsaftaler;

12. fremhæver, at aftalen vil erstatte de eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem 
21 EU-medlemsstater og Vietnam; mener, at dette er et vigtigt skridt i retning af at øge 
legitimiteten og accepten af den internationale investeringsordning;

13. tilskynder Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med at gøre ICS mere tilgængeligt 
for små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

14. mener, at godkendelsen af denne aftale vil sikre en solid beskyttelse af investorerne og 
deres investeringer på begge sider, samtidig med at regeringernes ret til at regulere 
beskyttes;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Den Socialistiske Republik Vietnams 
regering og parlament.


