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PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko 
Vietnam na drugi strani
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05931/2019),

– ob upoštevanju predloga o sklenitvi Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in 
njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi 
strani (05932/2019),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in 
točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C9-0020/2019),

– ob upoštevanju pogajalskih smernic z dne 23. aprila 2007 za sporazum o prosti trgovini 
z državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), ki so bile 
dopolnjene oktobra 2013, tako da zdaj vsebujejo tudi zaščito naložb,

– ob upoštevanju sklepa z dne 22. decembra 2009 o začetku dvostranskih pogajanj o 
sporazumu o prosti trgovini s posameznimi državami združenja ASEAN, 

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko 
Vietnam na drugi strani, ki je bil podpisan 27. junija 2012 v Bruslju in je začel veljati 
oktobra 20161,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o prihodnji evropski mednarodni 
naložbeni politiki2,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1219/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2012 o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med 
državami članicami in tretjimi državami3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. junija 2016 o novi, v prihodnost usmerjeni in 
inovativni strategiji za trgovino in naložbe4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Trgovina za vse: za odgovornejšo 

1 UL L 329, 3.12.2016, str. 8.
2 UL C 296E, 2.10.2012, str. 34.
3 UL L 351, 20.12.2012, str. 40.
4 UL C 101, 16.3.2018, str. 30.
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trgovinsko in naložbeno politiko“5,

– ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 16. maja 2017 v postopku 2/156 
na podlagi člena 218(11) PDEU, za katerega je 10. julija 2015 zaprosila Evropska 
komisija,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2016 o Vietnamu7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2017 o svobodi izražanja v 
Vietnamu, zlasti primeru Nguyen Van Hoaja8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2018 o Vietnamu, zlasti položaju 
političnih zapornikov9,

– ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje človekovih pravic z dne 26. februarja 2016 v 
primeru 1409/2014/MHZ o tem, da Evropska komisija ni vnaprej ocenila učinka 
prostotrgovinskega sporazuma med EU in Vietnamom na človekove pravice10, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. oktobra 2018 o prispevku EU k zavezujočemu 
instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami11,

– ob upoštevanju pravil Komisije OZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) o 
preglednosti pri reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi12,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti njenega naslova V o 
zunanjepolitičnem delovanju Unije,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti naslovov I, II in V 
dela 5 ter predvsem člena 207 v povezavi s členom 218(6)(a)(v),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ...13 o predlogu sklepa Sveta, 

– ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0000/2019),

A. ker je EU največja prejemnica in največji vir tujih neposrednih naložb na svetu;

B. ker je EU na petem mestu med 80 neposrednimi tujimi vlagatelji v Vietnamu;

C. ker je Vietnam cvetoče gospodarstvo z najhitreje rastočim srednjim razredom v 
združenju ASEAN ter se ponaša z mlado in dinamično delovno silo, visoko ravnjo 

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
6 Mnenje Sodišča z dne 16. maja 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
7 UL C 86, 6.3.2018, str. 122.
8 UL C 369, 11.10.2018, str. 73.
9 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Sprejeta besedila, 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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pismenosti in izobrazbe, razmeroma nizkimi plačami, dobro prometno povezanostjo in 
osrednjo lokacijo znotraj držav ASEAN;

D. ker je Vietnam v letu 2017 prejel neposredne tuje naložbe v višini 8 % svojega BDP, 
kar je dvakrat več kot gospodarstva podobne velikosti v tej regiji;

E. pozdravlja dejstvo, da se je trgovinsko, poslovno in naložbeno okolje v Vietnamu v 
zadnjih nekaj desetletjih občutno izboljšalo;

F. ker je trenutno v veljavi več kot 3000 mednarodnih pogodb o naložbah, države članice 
EU pa so pogodbenice približno 1400 od njih; 

G. ker gre za drugi samostojni sporazum o zaščiti naložb, ki ga je EU sklenila s tretjo 
državo po razpravah med evropskimi institucijami o novi strukturi prostotrgovinskih 
odnosov EU na podlagi mnenja Sodišča Evropske unije 2/15 z dne 16. maja 2017;

H. ker sporazum temelji na določbah o zaščiti naložb iz celovitega gospodarskega in 
trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA), ki ga je Parlament ratificiral 
15. februarja 2017;

I. ker bo sporazum nadomestil obstoječe dvostranske pogodbe o naložbah med 21 
državami članicami EU in Vietnamom, ki ne vključujejo novega pristopa EU k zaščiti 
naložb in mehanizma za izvrševanje, tj. sistema sodišč za naložbe (ICS);

J. ker je Sodišče Evropske unije 30. aprila 2019 odločilo, da je mehanizem za reševanje 
sporov med vlagatelji in državami, ki ga določa CETA, združljiv s pravom EU14; 

K. ker sta se pogodbenici zavezali, da si bosta prizadevali za ustanovitev večstranskega 
sodišča za naložbe, to pobudo pa Parlament odločno podpira;

L. ker je Svet 20. marca sprejel pogajalske smernice, s katerimi je pooblastil Komisijo, da 
se v imenu EU pogaja o konvenciji o ustanovitvi večstranskega sodišča za naložbe; ker 
so bile te pogajalske smernice objavljene;

1. pozdravlja novi pristop EU k zaščiti naložb in mehanizem za izvrševanje (ICS), ki je 
nadomestil mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo (ISDS); pozdravlja 
dejstvo, da je ICS sodoben, inovativen in prenovljen mehanizem za reševanje 
naložbenih sporov; je seznanjen s korenito spremembo v ravni zaščite, ki jo ponuja 
vlagateljem, in načinu reševanja sporov med njimi in državo;

2. ugotavlja, da bo sporazum zagotovil visoko raven zaščite naložb in pravno varnost, 
obenem pa ohranil pravico pogodbenic do zakonodajnega urejanja in uresničevanja 
legitimnih ciljev javnih politik, kot sta varstvo javnega zdravja in okolja; poudarja, da 
bo zagotovil tudi preglednost in odgovornost;

3. poudarja, da sporazum jamči za pravično in enakopravno obravnavo vlagateljev iz EU v 
Vietnamu, tako da ne bodo diskriminirani v primerjavi z vietnamskimi; ugotavlja, da 
vlagatelje iz EU ustrezno ščiti tudi pred nezakonito razlastitvijo;

14 Mnenje Sodišča z dne 30. aprila 2019, 1/17.
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4. opozarja, da sistem ICS predvideva ustanovitev prvostopenjskega in pritožbenega 
sodišča, katerih člani bodo morali imeti podobne kvalifikacije kot sodniki 
Mednarodnega kazenskega sodišča, vključno s strokovnim znanjem na področju 
mednarodnega javnega prava, ne samo gospodarskega prava, izpolnjevati pa bodo 
morali stroga pravila glede neodvisnosti, nepristranskosti, integritete in etičnega 
ravnanja na podlagi zavezujočega kodeksa ravnanja, s čimer se bodo preprečevala 
posredna in neposredna navzkrižja interesov; 

5. pozdravlja pravila o preglednosti, ki se bodo uporabljala za postopke pred sodiščema, 
vključno z določbami, ki zagotavljajo, da bo dokumentacija o zadevah na voljo javnosti, 
da bodo obravnave javne in da bodo lahko zainteresirane strani posredovale svoja 
stališča; meni, da se bo s povečano preglednostjo izboljšalo zaupanje javnosti v sistem, 
prav tako pa zagotovilo, da bodo naložbena sodišča ustrezno upoštevala vse vidike 
človekovih pravic in trajnostnega razvoja;

6. poudarja, da lahko tretje osebe, kot so organizacije delojemalcev in okoljevarstvene 
organizacije, sodelujejo v postopkih sodišč za naložbe prek dopisov amicus curiae; 

7. poudarja, da iskanje najugodnejše jurisdikcije ne bo mogoče in da ne bo mogoče začeti 
več postopkov ali vzporednih postopkov;

8. opozarja, da sporazum prinaša napredek v primerjavi z zaščito naložb iz sporazuma 
CETA, saj vsebuje določbe o obveznostih nekdanjih sodnikov, kodeks ravnanja za 
preprečevanje navzkrižij interesov in povsem delujoče pritožbeno sodišče že ob 
sklenitvi sporazuma;

9. meni, da bi ustanovitev pritožbenega sodišča v primerjavi s sedanjim stanjem izboljšala 
kakovost in doslednost odločitev; 

10. ugotavlja, da sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom ne vsebuje posebnega 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, saj se to naložbeno področje obravnava in 
liberalizira v sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom; poudarja, da 
sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom vsebuje tudi določbo, ki vzpostavlja 
pravno povezavo s sporazumom o partnerstvu in sodelovanju, v preambuli pa se tudi 
posebej sklicuje na vrednote in načela trgovine in trajnostnega razvoja, kakor so 
zapisane v sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom in Splošni deklaraciji 
človekovih pravic;

11. pozdravlja odločitev Sveta, da objavi pogajalske smernice z dne 20. marca 2018 o 
večstranskem sodišču za naložbe, in ga poziva, naj objavi tudi vse predhodne 
pogajalske smernice za trgovinske in naložbene sporazume;

12. poudarja, da bo sporazum nadomestil enaindvajset obstoječih dvostranskih pogodb o 
naložbah med državami članicami EU in Vietnamom; meni, da je to pomemben korak k 
večji legitimnosti in sprejemljivosti ureditve mednarodnih naložb;

13. spodbuja Komisijo, naj si še naprej prizadeva za boljšo dostopnost sistema ICS za mala 
in srednja podjetja;

14. meni, da bo ta sporazum, če bo odobren, dobro zaščitil vlagatelje in njihove naložbe na 
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obeh straneh, pri tem pa ohranil pravico vlad do urejanja z zakoni in predpisi;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter 
vladi in parlamentu Socialistične republike Vietnam.


