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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на 
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга 
страна
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (05931/2019),

— като взе предвид проекта на Споразумение за защита на инвестициите между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа 
република Виетнам, от друга страна (05932/2019),

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 
207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), 
подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-
0020/2019),

— като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …1 относно проекта на 
решение,

— като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

— като взе предвид становището на комисията по развитие,

— като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A9-0002/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Социалистическа република Виетнам. 

1 Приети текстове от тази дата, P9_TA(0000)0000.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (EVIPA) ще спомогне 
за насърчаване на висококачествени инвестиции между Виетнам и ЕС. 
Актуализираният подход на ЕС към защитата на инвестициите постига по-добър баланс 
между стимулирането и защитата на инвестициите, създаващи работни места, като 
същевременно защитава правото на правителството да преследва политики от 
обществен интерес. 

След влизането в сила на Договора от Лисабон и с оглед на изключителната 
компетентност на ЕС по отношение на преките чуждестранни инвестиции, 
включително защитата на инвестициите, преговарящите от страна на ЕС включиха 
разпоредби относно защитата на инвестициите в споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) между ЕС и Виетнам и между ЕС и Сингапур. Двете споразумения са до голяма 
степен сходни и включват идентична правна структура . През 2015 г. Комисията взе 
решение да поиска становището на Съда на Европейския съюз по въпроса дали ЕС има 
правомощието да подпише и сключи ССТ със Сингапур самостоятелно или е 
необходимо участието на държавите членки. Становището беше предоставено на 
16 май 2017 г. и на тази основа, след провеждане на разисквания между институциите 
на ЕС относно новата структура на бъдещите споразумения за свободна търговия, 
споразуменията със Сингапур и Виетнам бяха разделени на споразумения за свободна 
търговия, обвързващи единствено ЕС като съюз, и на смесени споразумения за защита 
на инвестициите.

Основните елементи на споразумението за защита на инвестициите между ЕС и 
Виетнам (EVIPA) включват:

 Точни стандарти за инвестициите, като например: недискриминация; 
недопускане на отчуждаване, без да е осигурено бързо и адекватно обезщетение; 
възможност за прехвърляне и репатриране на свързани с дадена инвестиция 
средства; обща гаранция за справедливо и еднакво третиране и физическа 
сигурност; ангажимент правителствата да спазват собствените си писмени и 
правно обвързващи договорни задължения към даден инвеститор; ангажимент 
да се предостави обезщетение за загуби при някои обстоятелства, свързани с 
война или въоръжен конфликт.

 Ефективен, постоянен и независим механизъм за избягване и уреждане на 
спорове чрез постоянна международна и независима арбитражна система в 
областта на инвестициите. Членовете на арбитражната система ще се назначават 
предварително от ЕС и Виетнам и ще подлежат на строги изисквания за 
независимост и почтеност. На втора инстанция ще бъде възможно да се обжалва 
пред постоянен апелативен арбитражен съд. Прозрачността на съдебното 
производство се гарантира чрез публикуване на документи и чрез изслушвания, 
които са отворени за обществеността. Дадено окончателно решение трябва да 
бъде изпълнено – националните съдилища няма да имат право да се намесват 
или да оспорват решението на арбитражния съд, за да се гарантира прозрачност 
и справедливо и еднакво третиране.

 Точни определения по въпроса кога правителствата са в нарушение на 
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задължението за справедливо и еднакво третиране, които премахват 
възможността за тълкуване по собствена преценка.

 Предпазни мерки срещу потенциални злоупотреби със системата, като например 
забрана на многократни и паралелни искове, както и разпоредби, даващи 
възможност за отхвърляне на ранен етап на явно неоснователни искове. 
Прилагането на принципа, че загубилият делото плаща разходите, се отнася и за 
разпределението на процесуалните разходи.

EVIPA е почти идентично със СЗИ между ЕС и Сингапур и надхвърля разпоредбите за 
защита на инвестициите в CETA (напълно функциониращ апелативен съд, кодекс за 
поведение за членовете на апелативните съдилища).

Подобно на СЗИ със Сингапур, EVIPA не включва отделна глава относно търговията и 
устойчивото развитие. В неговия преамбюл обаче се съдържат позовавания на 
споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) и споразумението за 
свободна търговия (ССТ) между ЕС и Виетнам, както и на заложените там ценности и 
принципи, включително в главата за търговията и устойчивото развитие. 

Действащите 21 двустранни инвестиционни споразумения (ДИС), които са в сила 
между Виетнам и държавите – членки на ЕС, ще бъдат заменени от EVIPA след 
влизането му в сила.

Докладчикът препоръчва да се даде одобрение за разглежданото споразумение.
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3.12.2019

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на 
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга 
страна
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

Докладчик по становище: Томас Тобе

КРАТКА ОБОСНОВКА

 Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (СЗИ) има за цел да 
стимулира търговията и да премахне много от все още съществуващите пречки пред 
инвестициите. 

Главите относно инвестициите в споразумението осигуряват набор от мерки за защита 
на допустимите чуждестранни инвеститори и на техните инвестиции. Тази защита 
включва, наред с другото, задължение за предоставяне на „справедливо и равноправно 
третиране“, както и на т. нар. „пълна защита и сигурност“, „национално третиране“ и 
„третиране като най-облагодетелствана нация“.

Изграждането на стабилен и предвидим инвестиционен климат е важно за насърчаване 
на инвестициите и за подпомагане на създаването на работни места във Виетнам. 
Докладчикът приветства подобрените разпоредби на СЗИ в сравнение с предходните и 
остарели разпоредби в двустранните инвестиционни споразумения, сключени между 
някои държави членки и Виетнам. По-специално се приветстват мерките за 
осигуряване на по-голяма прозрачност в процедурите, каквато отдавна е необходима. 
От решаващо значение е тези разпоредби да се спазват и преразглеждат, когато е 
необходимо, за да се гарантира, че всички заинтересовани лица имат пълен достъп до 
съответната информация относно текущите дела за уреждане на спорове за защита на 
инвестициите. 

Докладчикът подчертава също така, че правото на правителствата да предприемат 
регулаторни мерки в името на обществения интерес, включително в областта на 
здравеопазването, околната среда, трудовите права и данъчната политика, се зачита 
изцяло и на практика не представлява нито отчуждаване, нито нарушаване на принципа 
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за справедливо и равноправно третирате. Европейският парламент винаги е настоявал 
особено активно за реформи на системата за защита на инвестициите и ще продължи да 
следи отблизо въздействието на споразуменията за защита на инвестициите, 
включително предложеното споразумение с Виетнам, както по отношение на правото 
на регулиране, така и по отношение на евентуално възпиращо въздействие. 
Инвестиционната съдебна система, включена в СЗИ между Виетнам и ЕС, в т.ч. 
ангажиментът на двете страни да защитават правото на регулиране от претенциите на 
инвеститори, е значителна стъпка напред, но не и край на процеса на реформи.

Във връзка с това докладчикът подчертава също, че отговорностите на инвеститорите 
трябва да се увеличават едновременно с разширяването на правата на инвеститорите, и 
изтъква значението на внимателното наблюдение на разпоредбите и въздействието на 
СЗИ, както и на сравнителния напредък за установяване на отговорностите на 
инвеститорите. 

С оглед на посоченото по-горе докладчикът препоръчва да бъде одобрено 
разглежданото споразумение.

******

Комисията по развитие призовава водещата комисия по международна търговия да 
препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за сключване на 
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга 
страна.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Споразумение за защита на инвестициите между Европейския 
съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Социалистическа република Виетнам, от друга страна

Позовавания 05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Водеща комисия INTA

Дадено становище
       Дата на обявяване в заседание

DEVE
15.7.2019

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Tomas Tobé
4.9.2019

Разглеждане в комисия 5.9.2019 8.10.2019

Дата на приемане 3.12.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

11
7
6

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin 
Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, 
Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, 
Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula 
Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Patrizia Toia



RR\1197248BG.docx 11/13 PE642.860v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

11 +
ECR Beata Kempa

ID Bernhard Zimniok

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

7 -
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

6 0
RENEW Martin Horwood

S&D Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

Легенда на използваните знаци:
+ : Гласове „за“
– : „против“
0 : „въздържал се“
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Споразумение за защита на инвестициите между Европейския 
съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Социалистическа република Виетнам, от друга страна

Позовавания 05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Дата на консултацията / искането за 
одобрение

1.7.2019

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

INTA
15.7.2019

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

AFET
24.10.2019

DEVE
15.7.2019

Недадени становища
       Дата на решението

AFET
4.12.2019

Докладчици
       Дата на назначаване

Geert Bourgeois
23.9.2019

Заместени докладчици Jan Zahradil

Разглеждане в комисия 2.10.2019 6.11.2019 3.12.2019

Дата на приемане 21.1.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

26
7
6

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, 
Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, 
Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, 
Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, 
Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-
Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, 
Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-
Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, 
Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Saskia Bricmont

Заместници (чл. 209, пар. 7), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Jordi Cañas

Дата на внасяне 23.1.2020
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26 +
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