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EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER 
LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om 
investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (05931/2019),

– med beaktande av förslaget till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra 
sidan (05932/2019),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska 
unionen/fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
(C9-0020/2019),

– med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 23 april 2007 för ett frihandelsavtal 
med medlemsstaterna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), som i oktober 2013 
kompletterades för att inkludera investeringsskydd,

– med beaktande av beslutet av den 22 december 2009 att föra bilaterala förhandlingar om 
frihandelsavtal med enskilda medlemsstater i Asean, 

– med beaktande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken 
Vietnam, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 27 juni 2012 och trädde 
i kraft i oktober 20161,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för 
internationella investeringar2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1219/2012 av den 
12 december 2012 om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal 
mellan medlemsstater och tredjeland3,

– med beaktande av sin resolution av den 28 juni 2016 om en ny framåtblickande och 
innovativ strategi för handel och investeringar4,

1 EUT L 329, 3.12.2016, s. 8.
2 EUT C 296E, 2.10.2012, s. 34.
3 EUT L 351, 20.12.2012, s. 40.
4 EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.
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– med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla – Mot en mer 
ansvarsfull handels- och investeringspolitik5,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska unionens domstol av den 16 maj 2017 
i förfarande 2/156, i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, som kommissionen 
begärde den 10 juli 2015,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2016 om Vietnam7,

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2017 om yttrandefriheten 
i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa8,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt 
situationen för politiska fångar9,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2016 i ärende 
1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående 
konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan 
EU och Vietnam10, 

– med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2018 om EU:s bidrag till ett bindande 
FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter11,

– med beaktande av reglerna från Förenta nationernas kommission för internationell 
handelsrätt (Uncitral) om transparens i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan 
investerare och stat12,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt 
avdelning V om unionens yttre åtgärder,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt femte delen, avdelningarna I, II och V och särskilt artikel 207 jämförd med 
artikel 218.6 a v,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...13 om förslaget till rådets beslut,

– med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2019), 
och av följande skäl:

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf.
6 Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
7 EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.
8 EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.
9 Antagna texter, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308.
11 Antagna texter, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Antagna texter, 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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A. EU är den största mottagaren av och källa till utländska direktinvesteringar i världen.

B. EU ligger på femte plats av 80 utländska direktinvesterare i Vietnam.

C. Vietnam är en stark ekonomi med den snabbast växande medelklassen i Asean och har 
en ung och dynamisk arbetskraft, en hög nivå av läs- och skrivkunnighet, en hög 
utbildningsnivå, förhållandevis låga löner, goda transportförbindelser och ett centralt 
läge i Aseanområdet.

D. 2017 tog Vietnam emot utländska direktinvesteringar till ett värde av 8 % av dess BNP, 
vilket är mer än dubbelt så mycket som för andra ekonomier av liknande storlek i 
regionen.

E. Det är glädjande att handels-, företags- och investeringsklimatet avsevärt har förbättrats 
i Vietnam under de senaste årtiondena.

F. Det finns för närvarande fler än 3 000 internationella investeringsavtal i kraft, och 
EU:s medlemsstater är part i ca 1 400. 

G. Detta är det andra fristående avtalet om investeringsskydd som ingås mellan EU och 
ett tredjeland efter diskussioner mellan EU-institutionerna om den nya strukturen i 
EU:s frihandelsavtal på grundval av EU-domstolens yttrande 2/15 av den 16 maj 2017.

H. Avtalet bygger på de bestämmelser om investeringsskydd som ingår i det övergripande 
avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta), som ratificerades av 
parlamentet den 15 februari 2017.

I. Avtalet kommer att ersätta de befintliga bilaterala investeringsavtalen mellan 
21 EU-medlemsstater och Vietnam, som inte införlivar EU:s nya förhållningssätt till 
investeringsskydd och mekanismen för kontroll av efterlevnaden – 
investeringsdomstolssystemet (ICS).

J. Den 30 april 2019 slog EU-domstolen fast att systemet för tvistlösning mellan 
investerare och stater som ingår i Ceta är förenlig med EU:s lagstiftning14.

K. Parterna har förklarat att de kommer att sträva efter att inrätta en multilateral 
investeringsdomstol, ett initiativ som fått starkt stöd av parlamentet.

L. Den 20 mars 2018 antog rådet förhandlingsdirektiven, som bemyndigar kommissionen 
att förhandla på EU:s vägnar om en konvention om inrättande av en multilateral 
investeringsdomstol. Förhandlingsdirektiven har offentliggjorts.

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi för investeringsskydd och dess 
efterlevnadsmekanism (ICS), som har ersatt tvistlösningen mellan investerare och stat 
(ISDS). Parlamentet betonar att ICS är en modern, innovativ och reformerad 
tvistlösningsmekanism avseende investeringar. Parlamentet noterar att den innebär en 
betydande förändring av nivån på det materiella skyddet av investerare och det sätt på 
vilket tvister mellan investerare och stat löses.

14 Domstolens yttrande av den 30 april 2019, 1/17.
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2. Europaparlamentet konstaterar att avtalet kommer att säkra en hög nivå av 
investeringsskydd och rättssäkerhet samtidigt som parternas rätt att lagstifta och söka nå 
legitima mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa och miljöskydd, garanteras. 
Parlamentet betonar att avtalet kommer att säkra transparens och ansvarsskyldighet.

3. Europaparlamentet betonar att avtalet säkerställer att EU-investerare i Vietnam 
garanteras rättvis och skälig behandling och inte diskrimineras i förhållande till 
vietnamesiska investerare. Parlamentet betonar att avtalet skyddar EU-investerare väl 
från olaglig expropriering.

4. Europaparlamentet påminner om att ICS planerar att inrätta en ständig 
investeringstribunal och en överprövningstribunal, vars ledamöter ska ha kvalifikationer 
som motsvarar de kvalifikationer som innehas av domarna i Internationella domstolen, 
och de ska visa att de har sakkunskap i internationell rätt och inte endast handelsrätt, 
och ska även uppfylla strikta krav på oberoende, opartiskhet, integritet och etiskt 
uppträdande genom en bindande uppförandekod, som är utformad för att förhindra 
direkta eller indirekta intressekonflikter. 

5. Europaparlamentet välkomnar de regler om transparens som gäller för förfaranden inför 
tribunalerna och som inbegriper bestämmelser som garanterar att handlingarna avseende 
målen kommer att vara tillgängliga för allmänheten, att förhandlingarna kommer att 
vara offentliga och att berörda parter kommer att få inkomma med yttranden. 
Parlamentet anser att ökad transparens bidrar till att skapa förtroende hos allmänheten 
för systemet och till att säkerställa att investeringstribunalerna effektivt tar hänsyn till 
alla aspekter avseende mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

6. Europaparlamentet betonar att tredje parter, exempelvis arbets- och miljöorganisationer, 
kan bidra till ICS-förfaranden i egenskap av sakkunniga (amicus curiae).

7. Europaparlamentet betonar att forumshopping inte kommer att vara möjlig och att flera 
och parallella förfaranden kommer att undvikas.

8. Europaparlamentet påminner om att avtalet utgör en förbättring av bestämmelserna om 
investeringsskydd i Ceta, eftersom det innehåller bestämmelser om skyldigheter för 
tidigare domare, en uppförandekod för att förhindra intressekonflikter och en fullt 
fungerande överprövningstribunal när avtalet ingås.

9. Europaparlamentet anser att inrättandet av en överprövningstribunal skulle kunna 
förbättra kvalitet och enhetlighet när det gäller besluten jämfört med den nuvarande 
situationen. 

10. Europaparlamentet noterar att avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam 
inte innehåller ett separat kapitel om handel och hållbar utveckling, eftersom detta gäller 
investeringar i enlighet med frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam som liberaliserar 
dem. Parlamentet betonar att avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam 
även innehåller en bestämmelse om upprättande av en rättslig länk till partnerskaps- och 
samarbetsavtalet samt särskilda hänvisningar i ingressen till de värden och principer om 
handel och hållbar utveckling som ingår i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam och 
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
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11. Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 20 mars 2018 om att offentliggöra 
förhandlingsdirektiven för den multilaterala investeringsdomstolen, och uppmanar rådet 
att offentliggöra alla tidigare förhandlingsdirektiv för handels- och investeringsavtal.

12. Europaparlamentet betonar att avtalet kommer att ersätta de befintliga bilaterala 
investeringsavtalen mellan EU-medlemsstaterna och Vietnam. Parlamentet anser att 
detta är ett viktigt steg för att öka legitimiteten och acceptansen av det internationella 
investeringssystemet.

13. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att göra 
ICS-systemet mer tillgängligt för små och medelstora företag.

14. Europaparlamentet anser att godkännandet av detta avtal kommer att ge ett starkt skydd 
för investerare och deras investeringar på båda sidor samtidigt som regeringarnas rätt att 
lagstifta garanteras.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas 
regeringar och parlament samt till Socialistiska republiken Vietnams regering och 
parlament.


