
PR\1190682SK.docx PE642.888v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre medzinárodný obchod

2018/0358M(NLE)

14.10.2019

NÁVRH SPRÁVY
s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí 
Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene 
Európskej únie 
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Jan Zahradil



PE642.888v01-00 2/7 PR\1190682SK.docx

SK

PR_Consent_Motion

OBSAH

strana

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ..............3



PR\1190682SK.docx 3/7 PE642.888v01-00

SK

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou 
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou 
na strane druhej v mene Európskej únie
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05931/2019),

– so zreteľom na návrh Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane 
druhej (05932/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 
207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0020/2019),

– so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 o dohode o voľnom obchode 
s členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré boli 
v októbri 2013 doplnené o ochranu investícií,

– so zreteľom na rozhodnutie z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania 
o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi združenia ASEAN, 

– so zreteľom na Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou 
republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Bruseli 27. júna 2012 a nadobudla 
platnosť v októbri 20161,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej 
medzinárodnej investičnej politike2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 
z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne 
investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. júna 2016 o novej výhľadovo orientovanej 
a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obchod pre všetkých: smerom 
k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike5,

– so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017 v konaní 

1 Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 8.
2 Ú. v. EÚ C 296E, 2.10.2012, s. 34.
3 Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s 40.
4 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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2/156 podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ, ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 
2015,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, 
najmä o prípade Nguyena Vana Hou8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii 
politických väzňov9,

– so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 
1409/2014/MHZ, v súvislosti s tým, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce 
hodnotenie vplyvu DVO medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv10, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2018 o príspevku EÚ k záväznému 
nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou 
povahou so zreteľom na ľudské práva11,

– so zreteľom na pravidlá Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné 
obchodné právo (UNCITRAL) o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi 
investorom a štátom na základe zmluvy12,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej hlavu V 
týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na piatu časť, 
hlavy I, II a V tejto zmluvy, konkrétne článok 207, v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. 
a) bodom v),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...13 o návrhu rozhodnutia Rady,

– so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0000/2019),

A. keďže EÚ je hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií na celom 
svete;

B. keďže EÚ je na piatom mieste spomedzi 80 priamych zahraničných investorov 
vo Vietname;

C. keďže Vietnam má dynamické hospodárstvo s najrýchlejšie rastúcou strednou triedou 

6 Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.
7 Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 122.
8 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.
9 Prijaté texty, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308.
11 Prijaté texty, P8_TA(2018)0382.
12 Https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf.
13 Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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spomedzi krajín združenia ASEAN a má mladú a dynamickú pracovnú silu, vysokú 
mieru gramotnosti, vysokú úroveň vzdelania, porovnateľne nízke mzdy, dobré dopravné 
spojenia a centrálnu polohu v rámci združenia ASEAN;

D. keďže v roku 2017 predstavovali priame zahraničné investície vo Vietname 8 % jeho 
HDP, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s mierou, ktorú dosiahli podobné 
hospodárstva v regióne;

E. víta skutočnosť, že obchodné, podnikateľské a investičné prostredie vo Vietname sa 
v posledných desaťročiach výrazne zlepšilo;

F. keďže v súčasnosti je v platnosti viac ako 3 000 medzinárodných investičných dohôd 
a členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami približne 1 400 z nich; 

G. keďže toto je druhá samostatná dohoda o ochrane investícií uzatvorená medzi EÚ 
a treťou krajinou po diskusiách európskych inštitúcií o novej štruktúre dohôd o voľnom 
obchode EÚ na základe stanoviska Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) 2/15 
zo 16. mája 2017;

H. keďže dohoda vychádza z ustanovení o ochrane investícií, ktoré sú súčasťou 
komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA), ktorú 
Parlament ratifikoval 15. februára 2017;

I. keďže dohoda nahradí existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 21 členskými 
štátmi EÚ a Vietnamom, ktoré neobsahujú nový prístup EÚ k ochrane investícií 
a mechanizmus ich presadzovania, systém investičných súdov (ICS);

J. keďže Súdny dvor EÚ 30. apríla 2019 rozhodol, že mechanizmus riešenia sporov medzi 
investormi a štátmi stanovený v dohode CETA je v súlade s právom Únie14; 

K. keďže strany dohody sa zaviazali, že zriadia mnohostranný investičný súd, čo Parlament 
dôrazne podporuje;

L. keďže 20. marca 2018 Rada prijala smernice na rokovania, ktorými poverila Komisiu, 
aby v mene EÚ rokovala o dohovore o zriadení mnohostranného súdu pre urovnávanie 
investičných sporov; keďže tieto smernice na rokovania boli zverejnené;

1. víta nový prístup EÚ k ochrane investícií a mechanizmus jej presadzovania (ICS), ktorý 
nahrádza mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS); 
zdôrazňuje, že systém investičných súdov (ICS) predstavuje moderný, inovačný 
a reformovaný mechanizmus na riešenie investičných sporov; poznamenáva, že ide 
o výraznú zmenu v úrovni vecnej ochrany investorov a spôsobe riešenia sporov medzi 
investorom a štátom;

2. poznamenáva, že dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií a právnu istotu 
a zároveň zaručí právo zmluvných strán na reguláciu a presadzovanie legitímnych 
cieľov verejnej politiky, ako je verejné zdravie a ochrana životného prostredia; 
zdôrazňuje, že dohodou sa zabezpečí transparentnosť a zodpovednosť;

14 Stanovisko Súdneho dvora z 30. apríla 2019, 1/17.
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3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje, aby sa s investormi z EÚ vo Vietname zaobchádzalo 
spravodlivo a nestranne a aby neboli diskriminovaní v porovnaní s vietnamskými 
investormi; konštatuje, že dohoda riadne chráni investorov z EÚ pred nezákonným 
vyvlastnením;

4. pripomína, že v rámci ICS sa plánuje zriadenie stáleho investičného súdu prvého stupňa 
a odvolacieho súdu, ktorých členovia budú musieť mať porovnateľnú kvalifikáciu ako 
sudcovia Medzinárodného súdneho dvora a budú musieť preukázať odborné znalosti 
nielen obchodného práva, ale aj medzinárodného práva verejného a spĺňať prísne 
pravidlá nezávislosti, nestrannosti, bezúhonnosti a etického správania v podobe 
záväzného kódexu správania na predchádzanie priamym alebo nepriamym konfliktom 
záujmov; 

5. víta pravidlá transparentnosti, ktoré sa uplatňujú na konania na súdoch a zahŕňajú 
ustanovenia zaručujúce, že dokumenty o prípadoch budú verejne dostupné, vypočutia 
budú prístupné pre verejnosť a účastníci budú môcť predkladať návrhy; domnieva sa, že 
väčšia transparentnosť pomôže vzbudiť dôveru verejnosti v systém a zároveň 
zabezpečiť, aby investičné súdy skutočne brali do úvahy všetky ľudské práva a aspekty 
udržateľného rozvoja;

6. zdôrazňuje, že tretie strany, ako sú pracovné a environmentálne organizácie, môžu 
prispieť ku konaniam v rámci ICS prostredníctvom informovania podľa zásady amicus 
curiae; 

7. zdôrazňuje, že nebude možné taktizovanie pri výbere súdu (tzv. forum shopping) a že sa 
bude predchádzať tomu, aby sa viedli viacnásobné a paralelné konania;

8. pripomína, že dohoda znamená zlepšenie ustanovení o ochrane investícií v dohode 
CETA, keďže obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinností bývalých sudcov, kódexu 
správania na predchádzanie konfliktom záujmov a plne fungujúceho odvolacieho súdu 
v čase jej uzavretia;

9. je presvedčený, že zriadenie odvolacieho súdu by mohlo zlepšiť kvalitu a 
konzistentnosť rozhodnutí v porovnaní so súčasnou situáciou; 

10. poznamenáva, že dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, keďže táto kapitola 
sa vzťahuje na investície podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, 
ktorá ich liberalizuje; zdôrazňuje, že EVIPA obsahuje aj ustanovenie, ktorým sa vytvára 
právny vzťah s DPS, a jej preambula obsahuje osobitné odkazy na hodnoty a zásady 
týkajúce sa obchodu a udržateľného rozvoja zakotvené v dohode o voľnom obchode 
medzi EÚ a Vietnamom a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

11. víta rozhodnutie Rady zverejniť smernice na rokovanie z 20. marca 2018 
o mnohostrannom investičnom súde a vyzýva Radu, aby zverejnila všetky 
predchádzajúce smernice na rokovania o obchodných a investičných dohodách;

12. zdôrazňuje, že táto dohoda nahradí súčasných 21 bilaterálnych investičných zmlúv 
uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ a Vietnamom; domnieva sa, že to predstavuje 
dôležitý krok k zvýšeniu legitímnosti a akceptovania medzinárodného investičného 
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režimu;

13. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej usilovala o lepšie sprístupnenie systému investičných 
súdov pre malé a stredné podniky (MSP);

14. domnieva sa, že schválenie tejto dohody bude dostatočne chrániť investorov a ich 
investície na oboch stranách a zároveň zaručí právo vlád na reguláciu;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov 
a vláde a parlamentu Vietnamskej socialistickej republiky.


