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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne 
af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater 
på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side 
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

 (Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05931/2019),

– der henviser til udkast til investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union 
og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den 
anden side (05932/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C9-0020/2019),

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...1 om udkastet til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0002/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes og Den Socialistiske Republik Vietnams regeringer og 
parlamenter. 

1 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.
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BEGRUNDELSE 

EU's aftale med Vietnam om investeringsbeskyttelse vil bidrage til at fremme investeringer af 
høj kvalitet mellem Vietnam og EU. EU's ajourførte tilgang til investeringsbeskyttelse skaber 
en bedre balance mellem at fremme og beskytte jobskabende investeringer og samtidig 
beskytte regeringens ret til at føre politikker til gavn for offentligheden. 

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden og i lyset af EU's enekompetence med hensyn til direkte 
udenlandske investeringer, herunder den beskyttelse af investeringer, der blev opnået med 
Lissabontraktaten, indføjede EU's forhandlere bestemmelser om investeringsbeskyttelse i de 
bilaterale frihandelsaftaler, der blev indgået med Vietnam og Singapore. De to aftaler var i vid 
udstrækning ens og havde samme juridiske struktur. I 2015 besluttede Kommissionen at 
anmode om en udtalelse fra EU-Domstolen om, hvorvidt EU havde kompetence til at 
undertegne og indgå frihandelsaftalen mellem EU og Singapore på egen hånd, eller om 
medlemsstaternes deltagelse var påkrævet. Udtalelsen blev offentliggjort den 16. maj 2017, 
og på dette grundlag og efter drøftelser mellem EU-institutionerne om den nye opbygning af 
fremtidige frihandelsaftaler, blev frihandelsaftalerne med både Vietnam og Singapore delt op 
i en frihandelsaftale, som indgås af EU på egen hånd, og en blandet aftale om 
investeringsbeskyttelse.

Hovedelementerne i aftalen mellem EU og Vietnam om investeringsbeskyttelse omfatter:

 Præcise standarder for investeringer såsom: ikkeforskelsbehandling, ingen 
ekspropriering uden øjeblikkelig og passende erstatning, mulighed for at overføre og 
hjemsende midler i forbindelse med en investering, en generel garanti for retfærdig og 
lige behandling og fysisk sikkerhed, et tilsagn om, at regeringerne vil respektere deres 
egne skriftlige og retligt bindende kontraktlige forpligtelser over for en investor, samt 
en forpligtelse til at kompensere for tab under visse omstændigheder i forbindelse med 
krig eller væbnet konflikt.

 En effektiv, permanent og uafhængig mekanisme til undgåelse og bilæggelse af 
tvister gennem et stående internationalt og uafhængigt investeringsretssystem. 
Medlemmerne af investeringsretssystemet vil på forhånd blive udpeget af EU og 
Vietnam og være underlagt strenge krav om uafhængighed og integritet. Der vil i 
anden instans være mulighed for at appellere til en permanent appelret. Der sikres 
gennemsigtighed i procedurerne gennem offentliggørelse af dokumenter og høringer, 
som er åbne for offentligheden. En endelig voldgiftskendelse skal fuldbyrdes, og 
nationale domstole vil – for at sikre gennemsigtighed og retfærdig og rimelig 
behandling – ikke have mulighed for at gribe ind eller stille spørgsmålstegn ved 
rettens afgørelse.

 Præcise definitioner, når regeringerne ikke overholder forpligtelsen til rimelig og 
retfærdig behandling, som fjerner muligheden for skønsmæssig fortolkning.

 Beskyttelse mod potentielt misbrug af systemet, som f.eks. forbud mod flere og 
parallelle krav, og bestemmelser, der gør det muligt tidligt at afvise åbenbart 
grundløse krav. Princippet om at "taber betaler" finder anvendelse på fordelingen af 
sagsomkostningerne.
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Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam er stort set identisk med 
investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Singapore og går videre end bestemmelserne 
om investeringsbeskyttelse i CETA (fuldt fungerende appelret, en adfærdskodeks for retternes 
medlemmer).

I lighed med aftalen med Singapore indeholder aftalen med Vietnam ikke noget særskilt 
kapitel om handel og bæredygtig udvikling. Den indeholder imidlertid i præamblen specifikke 
henvisninger til partnerskabs- og samarbejdsaftalen og frihandelsaftalen mellem EU og 
Vietnam samt værdier og principper, der er nedfældet deri, herunder i kapitlet om handel og 
bæredygtig udvikling.

De 21 eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem Vietnam og EU-medlemsstater vil 
blive erstattet med aftalen om investeringsbeskyttelse mellem EU og Vietnam, så snart denne 
træder i kraft.

Ordføreren anbefaler, at aftalen godkendes.
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3.12.2019

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af 
investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den 
ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

Ordfører for udtalelse: Tomas Tobé

KORT BEGRUNDELSE

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam ("investeringsbeskyttelsesaftalen") 
har til formål at fremme handel og fjerne mange af de resterende hindringer for investeringer. 

Kapitlerne om investering inden for rammerne af aftalen indeholder en række 
beskyttelsesforanstaltninger for kvalificerede udenlandske investorer og deres investeringer. 
Disse beskyttelsesforanstaltninger omfatter bl.a. en forpligtelse til at sikre en "retfærdig og 
rimelig behandling" samt såkaldt "fuld beskyttelse og sikkerhed", "national behandling" og 
"mestbegunstigelsesbehandling".

Det er vigtigt at skabe et stabilt og forudsigeligt investeringsklima for at tilskynde til 
investeringer og jobskabelse i Vietnam. Ordføreren glæder sig over de forbedrede 
bestemmelser i investeringsbeskyttelsesaftalen i forhold til ældre og forældede bestemmelser i 
de bilaterale investeringsaftaler, der er indgået mellem visse medlemsstater og Vietnam. 
Særligt velkommen er den større gennemsigtighed i procedurerne, hvilket længe har været 
hårdt tiltrængt. Det er afgørende, at disse bestemmelser overholdes og revideres, når det er 
nødvendigt, for at sikre, at alle berørte parter har fuld adgang til relevante oplysninger om 
igangværende tvistbilæggelsessager om investeringsbeskyttelse. 

Ordføreren understreger endvidere, at regeringernes ret til at regulere ud fra almene 
samfundshensyn, herunder om sundhed, miljø, arbejdstagerrettigheder og skattepolitik, 
respekteres fuldt ud og ikke udgør hverken en de facto-ekspropriering eller en krænkelse af 
retfærdig og rimelig behandling. Europa-Parlamentet har stået i spidsen for kravene til 
reformer af investeringsbeskyttelsessystemet og vil fortsat nøje overvåge virkningen af 
investeringsbeskyttelsesaftaler, herunder den foreslåede aftale med Vietnam, både hvad angår 
retten til at regulere og eventuelle afdæmpende virkninger. Investeringsdomstolssystemet, der 
indgår i investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam, herunder begge parters 
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tilsagn om at beskytte retten til at regulere mod investorers anfægtelser, er et vigtigt skridt 
fremad, men ikke afslutningen på reformprocessen.

I denne forbindelse understreger ordføreren endvidere, at investorernes ansvar skal holde trit 
med udvidelsen af investorrettighederne, og understreger vigtigheden af at føre nøje tilsyn 
med bestemmelserne og virkningerne af investeringsbeskyttelsesaftalen og af at sammenligne 
de fremskridt, der gøres med fastsættelsen af investorernes ansvar.

Ordføreren anbefaler på denne baggrund, at aftalen godkendes.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til investeringsbeskyttelsesaftalen 
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske 
Republik Vietnam på den anden side.
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam 
på den anden side

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

Korresponderende udvalg INTA

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
15.7.2019

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Tomas Tobé
4.9.2019

Behandling i udvalg 5.9.2019 8.10.2019

Dato for vedtagelse 3.12.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

11
7
6

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

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

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Patrizia Toia
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ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG
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Tegnforklaring:
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam 
på den anden side

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

Dato for høring / anmodning om 
godkendelse

1.7.2019

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA
15.7.2019

Rådgivende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
24.10.2019

DEVE
15.7.2019

Ingen udtalelse
       Dato for afgørelse

AFET
4.12.2019

Ordførere
       Dato for valg

Geert Bourgeois
23.9.2019

Oprindelige ordførere Jan Zahradil

Behandling i udvalg 2.10.2019 6.11.2019 3.12.2019

Dato for vedtagelse 21.1.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

26
7
6

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

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

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Saskia Bricmont

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
209, stk. 7)

Jordi Cañas

Dato for indgivelse 23.1.2020
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