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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 
Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (05931/2019),

– ņemot vērā ierosināto Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses 
(05932/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās 
daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0020/2019),

– ņemot vērā 2007. gada 23. aprīļa norādes sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu 
(BTN) ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstīm un to, ka tās 
2013. oktobrī tika papildinātas, lai ietvertu ieguldījumu aizsardzību,

– ņemot vērā 2009. gada 22. decembra lēmumu risināt divpusējas sarunas par BTN ar 
atsevišķām ASEAN dalībvalstīm, 

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību (PCA) starp 
Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko 
Republiku, no otras puses, ko parakstīja Briselē 2012. gada 27. jūnijā un kas stājās 
spēkā 2016. gada oktobrī1,

– ņemot vērā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par turpmāko Eiropas starptautisko 
ieguldījumu politiku2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1219/2012, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm3,

– ņemot vērā 2016. gada 28. jūnija rezolūciju par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko 
stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā4,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku 

1 OV L 329, 3.12.2016., 8. lpp.
2 OV C 296E, 2.10.2012., 34. lpp.
3 OV L 351, 20.12.2012., 40. lpp.
4 OV C 101, 16.3.2018., 30. lpp.
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tirdzniecības un ieguldījumu politiku”5,

– ņemot vērā saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu sniegto Eiropas Savienības Tiesas 
2017. gada 16. maija atzinumu procedūrā 2/156, kuru Komisija pieprasīja 2015. gada 
10. jūlijā,

– ņemot vērā 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu7,

– ņemot vērā 2017. gada 14. decembra rezolūcija par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši 
Nguyen Van Hoa lietu8,

– ņemot vērā 2018. gada 15. novembra rezolūciju par Vjetnamu attīstības sadarbības 
efektivitātes palielināšanu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli9,

– ņemot vērā Eiropas ombuda 2016. gada 26. februāra lēmumu lietā 1409/2014/MHZ par 
to, ka Eiropas Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma 
ietekmes uz cilvēktiesībām iepriekšēju novērtējumu10, 

– ņemot vērā 2018. gada 4. oktobra rezolūciju par ES ieguldījumu tāda juridiski saistoša 
ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē 
transnacionālu korporāciju darbību11,

– ņemot vērā ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) 
noteikumus par pārredzamību ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanā, kuras pamatā ir 
līgumi12,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā V sadaļu par Savienības 
ārējo darbību,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā piektās daļas 
I, II un V sadaļu, konkrēti 207. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta 
v) punktu,

– ņemot vērā ... normatīvo rezolūciju13 par Padomes lēmuma priekšlikumu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā ES ir pasaulē lielākais ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) saņēmējs un avots;

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
6 Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
7 OV C 86, 6.3.2018., 122. lpp.
8 OV C 369, 11.10.2018., 73. lpp.
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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B. tā kā ES ierindojas piektajā vietā no 80 ārvalstu tiešajiem ieguldītājiem Vjetnamā;

C. tā kā Vjetnama ir dinamiska ekonomika ar visstraujāk augošo vidusšķiru ASEAN valstīs, 
tajā ir jauns un dinamisks darbaspēks, augsts rakstpratības un izglītības līmenis, 
salīdzinoši zems atalgojums, labi transporta savienojumi un tā atrodas ASEAN centrā;

D. tā kā 2017. gadā Vjetnama saņēma ĀTI 8 % vērtībā no tās IKP, kas ir vairāk nekā 
divkāršā līmenī, ko saņem līdzīga apmēra ekonomikas reģionā;

E. atzinīgi vērtē to, Vjetnamā dažās pēdējās desmitgadēs ir būtiski uzlabojusies 
tirdzniecības, uzņēmējdarbības un ieguldījumu vide;

F. tā kā patlaban ir spēkā vairāk nekā 3000 starptautisku ieguldījumu nolīgumu un ES 
dalībvalstis ir līgumslēdzējas aptuveni 1400 nolīgumos; 

G. tā kā šis ir otrais atsevišķais ieguldījumu aizsardzības nolīgums, kas noslēgts starp ES 
un trešo valsti pēc Eiropas iestāžu diskusijām par ES BTN jauno struktūru, pamatojoties 
uz Eiropas Savienības Tiesas (Tiesas) 2017. gada 16. maija atzinumu 2/15;

H. tā kā nolīguma pamatā ir ieguldījumu aizsardzības noteikumi, kas iekļauti ES un 
Kanādas Visaptverošajā ekonomikas un tirdzniecības nolīgumā (CETA), kuru 
Parlaments ratificēja 2017. gada 15. februārī;

I. tā kā šis nolīgums aizstās un izbeigs esošos divpusējos ieguldījumu līgumus starp 21 ES 
dalībvalsti un Vjetnamu, kuros nav izmantota ES jaunā pieeja ieguldījumu aizsardzībai 
un tās izpildes mehānismam, t. i., ieguldījumu tiesu sistēmai (ITS);

J. tā kā Tiesa 2019. gada 30. aprīlī nolēma, ka CETA paredzētais mehānisms ieguldītāju 
un valstu strīdu izšķiršanai ir saderīgs ar ES tiesību aktiem14; 

K. tā kā puses ir paziņojušas par apņemšanos izveidot daudzpusēju ieguldījumu tiesu 
(MIC) un šādu iniciatīvu Parlaments ir ļoti atbalstījis;

L. tā kā 2018. gada 20. martā Padome pieņēma sarunu norādes, pilnvarojot Komisiju ES 
vārdā risināt sarunas par konvenciju, ar ko izveido MIC; tā kā šīs sarunu norādes ir 
publiskotas,

1. atzinīgi vērtē ES jauno pieeju ieguldījumu aizsardzībai un tās izpildes mehānismam 
(ITS), kas ir aizstājis ļoti pretrunīgi vērtēto ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
sistēmu (ISDS); uzsver, ka ITS ir moderns, inovatīvs un uzlabots ieguldījumu strīdu 
izšķiršanas mehānisms; norāda, ka tas iezīmē būtiskas pārmaiņas ieguldītājiem 
piedāvātās nozīmīgās aizsardzības līmenī un veidā, kādā tiek risināti strīdi starp 
ieguldītājiem un valsti;

2. norāda, ka ar nolīgumu tiks nodrošināta augsta ieguldījumu aizsardzība un juridiskā 
noteiktība, vienlaikus aizsargājot pušu tiesības reglamentēt un īstenot leģitīmus 
publiskās politikas mērķus, tādus kā sabiedrības veselība un vides aizsardzība; uzsver, 
ka nolīgums nodrošinās pārredzamību un pārskatatbildību;

Tiesas 2019. gada 30. aprīļa atzinums, 1/17.
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3. uzsver, ka nolīgums ES ieguldītājiem Vjetnamā garantēs taisnīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi un ka tie, tāpat kā Vjetnamas ieguldītāji, netiks diskriminēti; norāda, ka 
nolīgums pienācīgi aizsargā ES ieguldītājus no nelikumīgas ekspropriācijas;

4. atgādina, ka ITS plāno izveidot pastāvīgu pirmās instances ieguldījumu tiesu un 
apelācijas tiesu un ka šo tiesu locekļiem būs vajadzīga kvalifikācija, kas pielīdzināma 
Starptautiskās Tiesas tiesnešu kvalifikācijai, viņiem būs jāpierāda speciālās zināšanas ne 
tikai komerctiesībās, bet arī starptautiskajās publiskajās tiesībās, un viņiem būs jāatbilst 
stingriem noteikumiem attiecībā uz neatkarību, objektivitāti, integritāti un ētisku rīcību, 
kas iekļauti saistošā rīcības kodeksā, kurš izstrādāts tiešu vai netiešu interešu konfliktu 
novēršanas nolūkā; 

5. atzinīgi vērtē pārredzamības noteikumus, kuri attiecas uz lietu izskatīšanu tiesās, tostarp 
noteikumus, kas garantē to, ka lietu dokumenti būs publiski pieejami, sēdes būs atklātas 
un ieinteresētajām pusēm tiks atļauts papildināt lietu ar dokumentiem; uzskata, ka 
lielāka pārredzamība palīdzēs radīt sabiedrības uzticēšanos sistēmai, kā arī nodrošināt, 
ka visas ieguldījumu tiesas efektīvi ņem vērā visus ar cilvēktiesībām un ilgtspējīgu 
attīstību saistītos aspektus;

6. uzsver, ka trešās puses, piemēram, darba un vides organizācijas, var dot ieguldījumu 
ITS tiesvedībā, izmantojot amicus curiae rezumējumus; 

7. uzsver, ka labvēlīgākās tiesas meklējumi nebūs iespējami un netiks pieļautas paralēlas 
tiesvedības;

8. atgādina, ka nolīgums uzskatāms par uzlabojumu salīdzinājumā ar CETA iekļautajiem 
ieguldījumu aizsardzības noteikumiem, jo tas ietver noteikumus attiecībā uz bijušo 
tiesnešu saistībām, rīcības kodeksu interešu konfliktu novēršanai un tā noslēgšanas brīdī 
pilnībā darboties spējīgu apelācijas tiesu;

9. uzskata, ka apelācijas tiesu izveide varētu uzlabot lēmumu kvalitāti un konsekvenci, 
salīdzinot ar pašreizējo situāciju; 

10. norāda, ka ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgumā (EVIPA) nav ietverta 
atsevišķa sadaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (TIA), jo minētie aspekti uz 
ieguldījumiem tiek attiecināti ar ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu 
(EUVFTA), kas to liberalizē; uzsver, ka arī EVIPA ir ietverts noteikums, kas izveido 
juridisku saikni ar PSN, un tā preambulā ir īpašas atsauces uz TIA vērtībām un 
principiem, kuri noteikti EUVFTA un Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā;

11. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu publiskot 2018. gada 20. marta norādes sarunām par 
MIC un aicina Padomi publiskot visas iepriekšējās norādes attiecībā uz sarunām par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem;

12. uzsver, ka nolīgums aizstās esošos divpusējos ieguldījumu līgumus starp 21 ES 
dalībvalsti un Vjetnamu; uzskata to par nozīmīgu soli starptautisko ieguldījumu režīma 
leģitimitātes un atzīšanas palielināšanā;

13. aicina Komisiju turpināt darbu, lai ITS kļūtu pieejamāka mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU);
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14. uzskata, ka, apstiprinot šo nolīgumu, būs iespējams stingri aizsargāt abu pušu 
ieguldītājus un viņu ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot valdību tiesības veikt 
reglamentējošo darbu;

15. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, 
kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdībai un parlamentam.


