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PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă 
parte
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05931/2019),

– având în vedere propunerea de Acord privind protecția investițiilor între Uniunea 
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de 
altă parte (05932/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) 
punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C9-
0020/2019),

– având în vedere Directivele de negociere din 23 aprilie 2007 pentru un acord de liber 
schimb (ALS) cu statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(ASEAN), care au fost completate în octombrie 2013 pentru a include protecția 
investițiilor,

– având în vedere decizia din 22 decembrie 2009 de a purta negocieri bilaterale în vederea 
încheierii unor ALS cu statele membre individuale ale ASEAN, 

– având în vedere Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare (APC) între 
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă 
Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012, și care a intrat în 
vigoare în octombrie 20161,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică 
europeană în domeniul investițiilor internaționale2,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1219/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 decembrie 2012 de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru 
acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe3,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 iunie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare 
și de perspectivă privind comerțul și investițiile4,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți – Către o politică 

1 JO L 329, 3.12.2016, p. 8.
2 JO C 296E, 2.10.2012, p. 34.
3 JO L 351, 20.12.2012, p. 40.
4 JO C 101, 16.3.2018, p. 30.
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comercială și de investiții mai responsabilă”5,

– având în vedere avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017 în cadrul 
procedurii 2/156, solicitat la data de 10 iulie 2015 de către Comisia Europeană, în 
temeiul articolului 218 alineatul (11) din TFUE,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2016 referitoare la Vietnam7,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de 
exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa8,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2018 referitoare la Vietnam, în special în 
ceea ce privește situația prizonierilor politici9,

– având în vedere decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2016 în cauza 
1409/2014/MHZ privind neefectuarea de către Comisia Europeană a unei evaluări 
prealabile a impactului asupra drepturilor omului în contextul acordului de liber schimb 
dintre UE și Vietnam10, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2018 referitoare la contribuția UE la un 
Instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește 
drepturile omului11,

– având în vedere normele de transparență în arbitrajele dintre investitori și stat bazate pe 
tratate ale Comisiei Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional 
(UNCITRAL)12,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind 
acțiunea externă a Uniunii,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
partea a cincea, titlurile I, II și V, îndeosebi articolul 207, coroborat cu articolul 218 
alineatul (6) litera (a) punctul (v),

– având în vedere rezoluția sa legislativă din ...13 referitoare la propunerea de decizie a 
Consiliului,

– având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0000/2019),

A. întrucât UE este principalul beneficiar și principala sursă de investiții străine directe 

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
6 Avizul Curții de Justiție din 16 mai 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 JO C 86, 6.3.2018, p. 122.
8 JO C 369, 11.10.2018, p. 73.
9 Texte adoptate, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Texte adoptate, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Texte adoptate, 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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(ISD) din lume;

B. întrucât UE este al cincilea din 80 de investitori direcți în Vietnam;

C. întrucât Vietnamul este o economie activă, clasa sa de mijloc având cea mai rapidă 
creștere din ASEAN, și are o forță de muncă tânără și dinamică, o rată ridicată a 
competenței scris-citit, niveluri ridicate de educație, remunerații relativ mici, legături 
bune de transport și o situare centrală în cadrul ASEAN;

D. întrucât în 2017 Vietnamul a primit ISD echivalente cu 8 % din PIB-ul său, ceea ce 
reprezintă mai mult decât dublul ratei înregistrate de economii de dimensiuni 
asemănătoare din regiune;

E. salutând faptul că mediul comercial, de afaceri și de investiții din Vietnam s-a 
îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii;

F. întrucât în prezent există peste 3 000 de tratate internaționale de investiții în vigoare, iar 
statele membre ale UE sunt parte la circa 1 400 dintre acestea; 

G. întrucât acesta este al doilea „acord autonom privind protecția investițiilor” încheiat 
între UE și o țară terță în urma discuțiilor purtate între instituțiile europene pe marginea 
noii arhitecturi a ALS încheiate de UE, pe baza avizului Curții de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE ) 2/15 din 16 mai 2017;

H. întrucât acordul se bazează pe dispozițiile privind protecția investițiilor incluse în 
Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA), care a fost ratificat de 
Parlament la 15 februarie 2017;

I. întrucât acordul va înlocui și va abroga tratatele bilaterale de investiții existente între 21 
de state membre ale UE și Vietnam, care nu includ noua abordare a UE față de protecția 
investițiilor și mecanismul său de asigurare a respectării dispozițiilor (sistemul 
jurisdicțional în materie de investiții);

J. întrucât, la 30 aprilie 2019, CJUE a hotărât că mecanismul de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și state, prevăzut de CETA, este compatibil cu legislația UE14; 

K. întrucât părțile și-au declarat angajamentul de a urmări instituirea unui tribunal 
multilateral pentru investiții, o inițiativă puternic susținută de Parlament;

L. întrucât, la 20 martie 2018, Consiliul a adoptat directivele de negociere prin care a 
autorizat Comisia să negocieze, în numele UE, o convenție de instituire a unui tribunal 
multilateral pentru investiții; întrucât aceste directive de negociere au fost făcute 
publice,

1. salută noua abordare a UE privind protecția investițiilor și mecanismul său de asigurare 
a respectării dispozițiilor (sistemul jurisdicțional în materie de investiții), care a înlocuit 
sistemul de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS); subliniază că sistemul 
jurisdicțional în materie de investiții reprezintă un mecanism modern, inovator și 
reformat de soluționare a litigiilor în materie de investiții; constată că aceasta reprezintă 

14 Avizul Curții de Justiție din 30 aprilie 2019, 1/17.
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o schimbare semnificativă în ceea ce privește nivelul protecției de fond acordate 
investitorilor și modul în care sunt soluționate litigiile dintre investitori și state;

2. observă că acordul va asigura un nivel ridicat de protecție a investițiilor și de securitate 
juridică, garantând, în același timp, dreptul părților de a reglementa și de a urmări 
obiective de politici publice legitime, cum ar fi sănătatea publică și protecția mediului; 
accentuează că acordul va asigura transparența și responsabilitatea;

3. scoate în evidență faptul că acordul garantează că investitorii europeni în Vietnam vor 
beneficia de un tratament corect și echitabil și nu vor fi discriminați în raport cu 
investitorii vietnamezi; ia act de faptul că acordul îi protejează în mod corespunzător pe 
investitorii din UE de exproprieri ilegitime;

4. reamintește că sistemul jurisdicțional în materie de investiții are în vedere înființarea 
unui tribunal permanent de primă instanță pentru investiții și a unui tribunal de apel, ai 
căror membri vor trebui să dețină calificări comparabile cu cele deținute de judecătorii 
Curții Internaționale de Justiție, și vor trebui să își dovedească cunoștințele de 
specialitate în drept internațional public, și nu doar în drept comercial, pe lângă 
respectarea unor norme stricte de independență, imparțialitate, integritate și 
comportament etic prin intermediul unui cod de conduită obligatoriu conceput pentru a 
preveni conflictele de interese directe sau indirecte; 

5. salută normele în materie de transparență care se aplică procedurilor în instanță, care 
includ dispoziții ce garantează că documentele aferente cauzelor vor fi puse la dispoziția 
cetățenilor, audierile vor fi publice, iar părțile interesate vor putea prezenta observații; 
consideră că o mai mare transparență va contribui la asigurarea încrederii publice în 
sistem, precum și la garantarea faptului că toate aspectele legate de drepturile omului și 
de dezvoltarea sustenabilă sunt ascultate în mod efectiv de către tribunalele pentru 
investiții;

6. evidențiază că părți terțe, cum ar fi organizațiile lucrătorilor și cele de mediu, pot 
contribui la procedurile sistemului jurisdicțional în materie de investiții prin intermediul 
unor observații de tip amicus curiae; 

7. subliniază faptul că încercările de a căuta instanța cea mai favorabilă vor fi împiedicate 
și că se vor evita procedurile multiple și paralele;

8. reamintește că acordul reprezintă o îmbunătățire a dispozițiilor privind protecția 
investițiilor din CETA, deoarece include, în momentul încheierii sale, dispoziții privind 
unele obligații pentru foștii judecători, un cod de conduită pentru a preveni conflictele 
de interese și un tribunal de apel pe deplin funcțional;

9. consideră că instituirea unui Tribunal de apel ar putea îmbunătăți calitatea și coerența 
deciziilor în comparație cu situația actuală; 

10. ia act de faptul că Acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Vietnam (EVIPA ) nu 
conține un capitol separat privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD), acesta din 
urmă aplicându-se investițiilor în temeiul Acordului de liber schimb UE-Vietnam 
(EUVFTA) care le liberalizează; subliniază că EVIPA conține, de asemenea, o 
dispoziție care stabilește o legătură juridică cu APC, precum și trimiteri specifice în 
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preambulul său la valorile și principiile TSD, astfel cum sunt consacrate în EUVFTA și 
în Declarația universală a drepturilor omului;

11. salută decizia Consiliului de a face publice directivele de negociere din 20 martie 2018 
privind tribunalul multilateral pentru investiții și face apel la Consiliu să facă publice 
toate directivele de negociere anterioare privind acordurile comerciale și de investiții;

12. subliniază că acordul va înlocui cele 21 de tratate bilaterale de investiții existente între 
statele membre ale UE și Vietnam; este de părere că acest lucru constituie un pas 
important înspre o mai mare legitimitate a acestuia și înspre acceptarea regimului 
internațional de investiții;

13. încurajează Comisia să își continue eforturile pentru a face sistemul jurisdicțional în 
materie de investiții mai accesibil pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

14. consideră că aprobarea acestui acord va proteja în mare măsură investitorii și investițiile 
de ambele părți, apărând, în același timp, dreptul guvernelor de a legifera;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și 
parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii 
Socialiste Vietnam.


