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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen investointisuojasopimuksen tekemisestä 
Euroopan unionin puolesta
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05931/2019),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin 
sosialistisen tasavallan väliseksi sijoitussuojasopimukseksi (05932/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v 
alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0020/2019),

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2007 annetut neuvotteluohjeet vapaakauppasopimuksen 
tekemiseksi Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenvaltioiden kanssa ja niihin 
lokakuussa 2013 tehdyt sijoitussuojaa koskevat täydennykset,

– ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 tehdyn päätöksen jatkaa kahdenvälisiä 
vapaakauppasopimusneuvotteluja ASEANin yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa,

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen 
tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, 
joka allekirjoitettiin Brysselissä 27. kesäkuuta 2012 ja joka tuli voimaan lokakuussa 
20161,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa2,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kahdenvälisiä 
investointisopimuksia koskevista siirtymäkauden järjestelyistä 12. joulukuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1219/20123,

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin 
suuntautuvasta ja innovatiivisesta kauppa- ja investointistrategiasta4,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja 
investointipolitiikkaa”5,

1 EUVL L 329, 3.12.2016, s. 8.
2 EUVL C 296E, 2.10.2012, s. 34.
3 EUVL L 351, 20.12.2012, s. 40.
4 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 30.
5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154139.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154139.pdf
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– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2017 SEUT:n 218 artiklan 11 kohdan nojalla annetun 
unionin tuomioistuimen lausunnon 2/156, jota komissio pyysi 10. heinäkuuta 2015,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Vietnamista7,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta 
Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta8,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Vietnamista ja 
etenkin poliittisten vankien tilanteesta9,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2016 annetun Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen 
asiassa 1409/2014/MHZ, joka koskee sitä, ettei komissio tehnyt etukäteen arviota EU:n 
ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin10,

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n osallistumisesta 
monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen 
laatimiseen11,

– ottaa huomioon YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan säännöt investoijan 
ja valtion välisen välimiesmenettelyn läpinäkyvyydestä12,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen V 
osaston unionin ulkoisesta toiminnasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), erityisesti 
sen viidennen osan I, II ja V osaston ja erityisesti 207 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 
kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

– ottaa huomioon ...13 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. toteaa, että EU on maailman suurin ulkomaisten suorien sijoitusten vastaanottaja ja 
tekijä;

B. toteaa, että EU on viidenneksi suurin 80:stä ulkomaisten suorien sijoitusten tekijästä 
Vietnamissa;

6 Unionin tuomioistuimen lausunto 16. toukokuuta 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.
8 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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C. toteaa, että Vietnamissa on vireä talous, ASEANin nopeimmin kasvava keskiluokka, 
nuori ja aktiivinen työväestö, korkea lukutaito- ja koulutusaste, suhteellisen matalat 
palkat ja hyvät liikenneyhteydet ja sen sijainti ASEAN-alueella on keskeinen;

D. toteaa, että vuonna 2017 Vietnamiin tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten arvo oli 
8 prosenttia maan BKT:sta, mikä on yli kaksinkertaisesti alueen muihin vastaaviin 
talouksiin verrattuna;

E. panee tyytyväisenä merkille, että Vietnamin kauppa-, liiketoiminta- ja 
investointiympäristö on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana;

F. toteaa, että tällä hetkellä on voimassa yli 3 000 kansainvälistä investointisopimusta, 
joista noin 1 400:n osapuolena on EU:n jäsenvaltioita;

G. toteaa, että kyseessä on toinen EU:n ja kolmannen maan välinen ”erillinen 
sijoitussuojasopimus”, joka on tehty EU:n vapaakauppasopimuksia koskevasta uudesta 
rakenteesta käytyjen toimielinten keskustelujen jälkeen 16. toukokuuta 2017 annetun 
Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15 perusteella;

H. ottaa huomioon, että sopimus perustuu sijoitussuojaa koskeviin määräyksiin, jotka 
sisältyvät EU:n ja Kanadan laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen (CETA), jonka 
parlamentti ratifioi 15. helmikuuta 2017;

I. toteaa, että sopimus korvaa ja kumoaa 21:n EU:n jäsenvaltion ja Vietnamin nykyiset 
kahdenväliset investointisopimukset, joissa ei ole otettu huomioon EU:n uutta 
lähestymistapaa sijoitussuojaan ja sen täytäntöönpanomekanismiin 
(investointituomioistuinjärjestelmä);

J. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuin totesi 30. huhtikuuta 2019 
antamassaan tuomiossa, että CETA:n mukainen sijoittajien ja valtioiden välisten riitojen 
ratkaisumekanismi on yhteensopiva EU:n oikeuden kanssa14;

K. toteaa, että osapuolet ovat ilmaisseet sitoutumisensa monenvälisen 
investointituomioistuimen perustamiseen ja parlamentti on tukenut voimakkaasti tätä 
aloitetta;

L. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 20. maaliskuuta 2018 neuvotteluohjeet, joilla 
komissio valtuutettiin neuvottelemaan EU:n puolesta yleissopimus, jolla perustetaan 
monenvälinen investointituomioistuin; toteaa, että nämä neuvotteluohjeet on julkistettu;

1. pitää myönteisenä EU:n uutta lähestymistapaa sijoitussuojaan ja sen 
täytäntöönpanomekanismiin (investointituomioistuinjärjestelmä), joka on korvannut 
sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun; korostaa, että 
investointituomioistuinjärjestelmä on nykyaikainen, innovatiivinen ja uudistettu 
ratkaisumekanismi; toteaa, että se edustaa merkittävää muutosta sijoittajille annetun 
aineellisen suojan tasossa ja siinä, miten sijoittajan ja valtion väliset riidat ratkaistaan;

14 Unionin tuomioistuimen lausunto 30. huhtikuuta 2019, 1/17.
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2. toteaa, että sopimuksella varmistetaan sijoitusten korkeatasoinen suoja ja 
oikeusvarmuus samalla kun turvataan osapuolten oikeus harjoittaa sääntelyä ja pyrkiä 
saavuttamaan oikeutetut yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, kuten kansanterveys ja 
ympäristönsuojelu; painottaa, että sopimus takaa avoimuuden ja vastuullisuuden;

3. korostaa, että sopimuksen myötä EU:n sijoittajat saavat Vietnamissa tasapuolisen ja 
oikeudenmukaisen kohtelun eikä heitä syrjitä vietnamilaisiin sijoittajiin nähden; toteaa, 
että sopimus suojaa EU:n sijoittajia laittomilta pakkolunastuksilta;

4. muistuttaa, että investointituomioistuinjärjestelmässä on tarkoitus perustaa pysyvä 
ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin, 
joiden jäsenillä on oltava vastaava pätevyys kuin Kansainvälisen tuomioistuimen 
tuomareilla ja asiantuntemusta myös kansainvälisestä julkisoikeudesta kauppaoikeuden 
lisäksi ja joiden on täytettävä riippumattomuutta, puolueettomuutta, rehellisyyttä ja 
toiminnan eettisyyttä koskevat tiukat säännöt välittömien ja välillisten eturistiriitojen 
estämiseen tähtäävien sitovien menettelysääntöjen avulla;

5. pitää myönteisinä avoimuussääntöjä, joita sovelletaan tuomioistuinmenettelyihin, kuten 
määräyksiä, joilla taataan, että oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisesti saatavilla, 
käsittelyt ovat julkisia ja asianomaisilla osapuolilla on mahdollisuus esittää 
huomautuksia; katsoo, että lisääntynyt avoimuus auttaa lisäämään kansalaisten 
luottamusta järjestelmään ja varmistamaan, että investointituomioistuimissa käsitellään 
kaikkia ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia näkökohtia;

6. korostaa, että kolmannet osapuolet, kuten työntekijä- ja ympäristöjärjestöt, voivat 
osallistua investointituomioistuinjärjestelmän menettelyihin amicus curiae -lausumien 
avulla;

7. tähdentää, että oikeuspaikkakeinottelu ei ole mahdollista ja että useat rinnakkaiset 
menettelyt vältetään;

8. muistuttaa, että sopimus merkitsee parannusta CETA-sopimuksen sijoitussuojaa 
koskeviin määräyksiin, sillä siihen sisältyy määräyksiä entisten tuomareiden 
velvoitteista, menettelysäännöt eturistiriitojen välttämiseksi ja täysin toimiva 
muutoksenhakutuomioistuin sopimuksen tekohetkellä;

9. katsoo, että muutoksenhakutuomioistuimen perustaminen voisi parantaa päätöksistä 
tehtyjen valitusten laatua ja johdonmukaisuutta;

10. toteaa, että EU:n ja Vietnamin väliseen sijoitussuojasopimukseen ei sisälly erillistä 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaa lukua, sillä sitä sovelletaan investointeihin EU:n 
ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen nojalla, joka vapauttaa investointeja; 
painottaa, että EU:n ja Vietnamin väliseen sijoitussuojasopimukseen sisältyy myös 
määräys, jolla luodaan oikeudellinen yhteys kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, ja 
sen johdanto-osassa viitataan nimenomaisesti kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin 
arvoihin ja periaatteisiin sellaisina kuin ne on vahvistettu EU:n ja Vietnamin välisessä 
vapaakauppasopimuksessa ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa;

11. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä julkistaa monenvälisestä 
investointituomioistuimesta 20. maaliskuuta 2018 annetut neuvotteluohjeet ja kehottaa 
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neuvostoa julkistamaan kaikki aiemmat kauppa- ja investointisopimusta koskevat 
neuvotteluohjeet;

12. korostaa, että sopimus korvaa nykyiset 21 kahdenvälistä investointisopimusta EU:n 
jäsenvaltioiden ja Vietnamin välillä; katsoo, että tämä on tärkeä askel kansainvälisen 
investointijärjestelmän legitimiteetin ja hyväksynnän lisäämisessä;

13. kannustaa komissiota jatkamaan työtään, jolla helpotetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten mahdollisuutta hyödyntää investointituomioistuinjärjestelmää;

14. katsoo, että sopimuksen hyväksyminen antaa vahvan suojan kummankin osapuolen 
sijoittajille ja sijoituksille ja turvaa samalla hallitusten oikeuden sääntelyn 
harjoittamiseen;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.


