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AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében 
történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetéről
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Az Európai Parlament,

–– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05931/2019),

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás javasolt tervezetére 
(05932/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. 
cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) 
pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre 
(C9-0020/2019),

– tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival kötendő 
szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló, 2007. április 23-án elfogadott tárgyalási 
irányelvekre, amelynek hatályát 2013 októberében a beruházásvédelem beillesztésével 
kiegészítették;

– tekintettel a 2009. december 22-i határozatra, amelynek értelmében kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokat kell indítani az ASEAN 
egyes tagállamaival, 

– tekintettel a 2012. június 27-én Brüsszelben aláírt és 2016 októberében hatályba lépett, 
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra1,

– tekintettel a jövőbeni európai nemzetközi beruházási politikáról szóló, 2011. április 6-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási 
megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló, 2012. 
december 12-i 1219/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli 
stratégiájáról szóló, 2016. július 28-i állásfoglalására4,

1 HL L 329., 2016.12.3., 8. o.
2 HL C 296. E, 2012.10.2., 34. o.
3 HL L 351., 2012.12.20, 40. o.
4 HL C 101., 2018.3.16., 30. o.
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– tekintettel a Bizottság „A mindenki számára előnyös kereskedelem: a felelősebb 
kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című közleményére5,

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által az EUMSZ 218. cikkének (11) bekezdése 
szerint a 2/15. sz. ügyben kiadott, a Bizottság által 2015. július 10-én kért 2017. május 
16-i véleményre6,

– tekintettel a Vietnámról szóló 2016. június 9-i állásfoglalására7,

– tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságának vietnámi helyzetéről, többek között 
Nguyen Van Hoa esetéről szóló, 2017. december 14-i állásfoglalására8,

– tekintettel a Vietnámról, nevezetesen a politikai foglyok helyzetéről szóló, 2018. 
november 15-i állásfoglalására9, 

– tekintettel az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodás előzetes emberi 
jogi hatásvizsgálatának Európai Bizottság általi elmulasztásáról szóló, 1409/2014/MHZ 
sz. ügyben az európai ombudsman által hozott, 2016. február 26-i határozatra10, 

– tekintettel az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően 
vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulásról szóló, 2018. október 4-i 
állásfoglalására11,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának 
(UNCITRAL) a beruházó és az állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági 
eljárás átláthatóságára vonatkozó szabályaira12,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak az Unió 
külső tevékenységéről szóló V. címére,

– tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), különösen 
ötödik részének I., II. és V. címére, konkrétabban a 2018. cikk (6) bekezdés a) pont v. 
alpontjának összefüggésében a 207. cikkre,

– tekintettel a tanácsi javaslatról szóló, ...-i jogalkotási állásfoglalására13,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel az Unió a világon a legtöbb közvetlen külföldi befektetést fogadja, és egyben az 

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154145.pdf 
6 A Bíróság 2017. május 16-i véleménye, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 HL C 86., 2018.3.6., 122. o.
8 HL C 369., 2018.10.11., 73. o.
9 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/hu/decision/en/64308
11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154145.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/decision/en/64308
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ilyen befektetések legnagyobb forrása is;

B. mivel a Vietnámban közvetlen külföldi befektetéseket végrehajtó 80 szereplő 
rangsorában az EU az ötödik helyen áll;

C. mivel Vietnám élénk gazdaság, amely az ASEAN országok között a leggyorsabban 
növekvő középosztállyal, fiatal és dinamikus munkaerővel, magas írástudási aránnyal és 
végzettségi szintekkel, viszonylag alacsony bérekkel, jó közlekedési 
összekapcsoltsággal és az ASEAN-térségben központi fekvéssel rendelkezik;

D. mivel 2017-ben Vietnámban az ország GDP-jének 8% -át elérő összegű közvetlen 
külföldi befektetést hajtottak végre, azaz több, mint kétszer annyit, mint a régióban 
fekvő hasonló méretű gazdaságokban;

E. üdvözölve, hogy az elmúlt évtizedekben Vietnámban jelentősen javult a kereskedelmi, 
üzleti és befektetési környezet;

F. mivel az országban jelenleg több mint 3000 nemzetközi beruházási szerződés van 
érvényben, és ebből mintegy 1400-nak uniós tagállamok is részes felei; 

G. mivel a kizárólag a beruházásvédelmet szolgáló megállapodások sorában ez a második, 
amely az az Európai Unió Bírósága (EUB) 2017. május 16-i 2/15. sz. véleménye 
alapján az uniós szabadkereskedelmi megállapodások új struktúrájáról folytatott európai 
intézményi megbeszéléseket követően az EU és egy harmadik ország között létrejött;

H. mivel a megállapodás az EU és Kanada közötti, a Parlament által 2017. február 15-én 
ratifikált átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásban (CETA) szereplő 
beruházásvédelmi rendelkezésekre épül;

I. mivel a megállapodás felváltja és felülírja a 21 uniós tagállam és Vietnám közötti 
meglévő kétoldalú beruházási szerződéseket, amelyek nem tartalmazzák a 
beruházásvédelemre vonatkozó új uniós megközelítést és annak végrehajtási 
mechanizmusát, a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszert;

J. mivel 2019. április 30-án az EUB kimondta, hogy a CETA által előírt, a beruházók és 
az államok közötti viták rendezésére szolgáló mechanizmus összeegyeztethető az uniós 
joggal14; 

K. mivel a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy multilaterális bíróságot állítanak fel a 
beruházási viták rendezése érdekében, amely kezdeményezést a Parlament határozottan 
támogatta;

L. mivel 2018. március 20-án a Tanács elfogadta azokat a tárgyalási irányelveket, amelyek 
felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson a 
beruházási viták rendezésével foglalkozó multilaterális bíróság létrehozásáról szóló 
egyezményről; mivel e tárgyalási irányelveket nyilvánosságra hozták;

1. üdvözli a beruházásvédelemre vonatkozó új uniós megközelítést és az ahhoz tartozó 

14 A Bíróság 1/17. sz., 2017. február 14-i véleménye, ECLI:
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végrehajtási mechanizmust, amely felváltotta a beruházó és állam közötti vitarendezést; 
hangsúlyozza, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer korszerű, 
innovatív és megreformált beruházási szanálási mechanizmust kínál; megállapítja, hogy 
e rendszer jelentős változást jelent a beruházók számára biztosított anyagi védelem 
szintje, valamint a beruházó és az állam közötti viták rendezésének módja tekintetében;

2. megállapítja, hogy a megállapodás magas szintű beruházásvédelmet és jogbiztonságot 
biztosít, és egyúttal megőrzi a felek szabályozáshoz és legitim közpolitikai célok 
követéséhez fűződő jogát, többek között a közegészségügy és a környezetvédelem 
terén; hangsúlyozza, hogy a megállapodás átláthatóságot és elszámoltathatóságot 
biztosít;

3. hangsúlyozza, hogy a megállapodás tisztességes és méltányos elbánást szavatol az uniós 
befektetők számára Vietnámban, így nem éri őket hátrányos megkülönböztetés a 
vietnámi befektetőkkel szemben; megjegyzi, hogy a megállapodás megfelelően védi az 
uniós befektetőket a jogtalan kisajátítással szemben;

4. emlékeztet arra, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerre vonatkozó 
terv szerint a beruházásokkal foglalkozó állandó elsőfokú bíróság mellett fellebbviteli 
bíróság is feláll, és tagjainak a Nemzetközi Bíróság bíráiéihoz hasonló képesítésekkel 
kell rendelkezniük, és nemcsak a kereskedelmi jogban, hanem a nemzetközi közjog 
terén szerzett jártasságukat is bizonyítaniuk kell, azon túlmenően, hogy a közvetlen és 
közvetett összeférhetetlenség megelőzése érdekében létrehozott, kötelezően 
alkalmazandó magatartási kódexnek megfelelően a függetlenség, a pártatlanság, a 
feddhetetlenség és az etikus magatartás terén is szigorú szabályoknak kell eleget 
tenniük; 

5. üdvözli a bíróságok előtti eljárásokra alkalmazandó átláthatósági szabályokat, többek 
között az ügyekkel kapcsolatos dokumentumok közzétételére és a meghallgatások 
nyilvánosságára vonatkozó, valamint azon rendelkezéseket, amelyek szerint az érdekelt 
felek beadványokat nyújthatnak be; úgy véli, hogy a nagyobb átláthatóság segít a 
közvélemény rendszerbe vetett bizalmának helyreállításában, valamint annak 
biztosításában, hogy a beruházási bíróságok valamennyi emberi jogot és fenntartható 
fejlődési szempontot hatékonyan figyelembe vegyenek;

6. hangsúlyozza, hogy harmadik felek, például a munkaügyi és környezetvédelmi 
szervezetek amicus curiae levelekkel hozzájárulhatnak a beruházási vitákkal foglalkozó 
bírósági rendszer munkájához; 

7. hangsúlyozza, hogy nem lesz lehetőség a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum 
kiválasztására (a „fórumvásárlásra”), és hogy el kell kerülni a többszörös vagy 
párhuzamos eljárásokat;

8. emlékeztet arra, hogy a megállapodás fejlődést jelent a CETA beruházásvédelmi 
rendelkezéseihez képest, ugyanis rendelkezéseket tartalmaz a volt bírák kötelezettségei, 
az összeférhetetlenség megelőzését szolgáló magatartási kódex és a megállapodás 
pillanatában már teljes körűen működő fellebbviteli bíróság tekintetében;

9. úgy véli, hogy a fellebbezési mechanizmus létrehozása a jelenlegi helyzethez képest 
javíthatná a beruházásra vonatkozó döntések minőségét és következetességét; 
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10. megjegyzi, hogy az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás nem tartalmaz külön 
fejezetet a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről, mivel az utóbbi az EU–
Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás révén vonatkozik a beruházásokra, 
liberalizálva azokat; hangsúlyozza, hogy az EU–Vietnám beruházásvédelmi 
megállapodás tartalmaz egy, a partnerségi és együttműködési megállapodással való jogi 
kapcsolatot megállapító rendelkezést, valamint preambulumában az az EU és Vietnám 
közötti szabadkereskedelmi megállapodásban és az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában foglalt, a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
értékekre és elvekre vonatkozó konkrét hivatkozásokat;

11. üdvözli a Tanács arra irányuló döntését, hogy nyilvánosságra hozza a beruházási viták 
rendezésével foglalkozó multilaterális bíróságról szóló, 2018. március 20-i tárgyalási 
irányelveket, és felszólítja a Tanácsot, hogy tegye közzé az összes korábbi kereskedelmi 
és beruházási megállapodással kapcsolatos tárgyalási irányelveket is;

12. kiemeli, hogy ez a megállapodás az uniós tagállamok és Vietnám között már megkötött 
21 kétoldalú beruházási szerződések helyébe lép; úgy véli, hogy ez fontos lépés a 
nemzetközi beruházási rendszer legitimitásának és elfogadtatásának fokozása 
tekintetében;

13. ösztönzi a Bizottságot a munka folytatására annak érdekében, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jobban hozzáférjenek a beruházási vitákkal foglalkozó 
bírósági rendszerhez;

14. úgy véli, hogy e megállapodás megkötése mindkét fél részéről erős védelmet biztosít a 
beruházók és befektetéseik számára, megőrizve ugyanakkor a kormányok 
szabályozáshoz való jogát;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, 
valamint a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormányának és parlamentjének.


