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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o 
ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (05931/2019),

– uwzględniając projekt Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, 
z drugiej strony (05932/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0020/2019),

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …1 w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rozwoju,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0002/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz 
Socjalistycznej Republiki Wietnamu. 

1 Teksty przyjęte w tym dniu, P9_TA(0000)0000.
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UZASADNIENIE 

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem przyczyni się do promowania 
wysokiej jakości inwestycji między Wietnamem a UE. Zaktualizowane podejście UE do 
ochrony inwestycji zapewnia lepszą równowagę między pobudzaniem i ochroną inwestycji 
sprzyjających tworzeniu miejsc pracy a ochroną prawa rządu do prowadzenia polityki 
w interesie publicznym. 

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i w związku z przyznaniem UE wyłącznych 
kompetencji w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym ochrony 
inwestycji, negocjatorzy UE zawarli w umowach o wolnym handlu z Wietnamem 
i Singapurem przepisy dotyczące ochrony inwestycji. Obie umowy były w dużej mierze 
podobne i obejmowały taką samą strukturę prawną. W 2015 r. Komisja postanowiła zwrócić 
się do Trybunału Sprawiedliwości UE o opinię na temat tego, czy UE jest uprawniona do 
podpisania i zawarcia umowy o wolnym handlu z Singapurem samodzielnie, czy wymagany 
jest udział państw członkowskich. Trybunał wydał opinię dnia 16 maja 2017 r. Na tej 
podstawie, w wyniku dyskusji między instytucjami UE w sprawie nowej struktury przyszłych 
umów o wolnym handlu, umowy z Wietnamem i Singapurem podzielono na umowy 
o wolnym handlu zawierane wyłącznie w imieniu UE oraz umowy mieszane o ochronie 
inwestycji.

Główne elementy Umowy o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem obejmują:

 Dokładne normy dotyczące inwestycji, takie jak: niedyskryminacja; zakaz 
wywłaszczenia bez niezwłocznej i odpowiedniej rekompensaty; możliwość 
przenoszenia i repatriacji funduszy związanych z inwestycją; ogólna gwarancja 
sprawiedliwego i równego traktowania oraz bezpieczeństwa fizycznego; zobowiązanie 
się rządów do przestrzegania ich pisemnych i prawnie wiążących zobowiązań 
umownych wobec inwestora; zobowiązanie do rekompensaty za straty w określonych 
okolicznościach związanych z wojną lub konfliktem zbrojnym.

 Skuteczny oraz trwały i niezależny mechanizm unikania i rozstrzygania sporów za 
pośrednictwem stałego międzynarodowego i niezależnego Systemu Trybunału 
Inwestycyjnego. Członkowie Trybunału zostaną wyznaczeni wcześniej przez UE 
i Wietnam oraz będą podlegać surowym wymogom dotyczącym niezależności 
i integralności. W drugiej instancji możliwe będzie złożenie odwołania do stałego 
Trybunału Odwoławczego. Przejrzystość postępowań jest zapewniana dzięki 
publikowaniu dokumentów i organizowaniu przesłuchań otwartych dla publiczności. 
Ostateczne orzeczenie musi zostać wykonane – sądy krajowe nie będą mogły 
interweniować ani kwestionować decyzji Trybunału, co zapewni przejrzystość oraz 
sprawiedliwe i równe traktowanie.

 Precyzyjne definicje przypadków, w których rządy naruszają zobowiązanie do 
sprawiedliwego i równego traktowania, co usuwa swobodę interpretacji.

 Zabezpieczenia przed potencjalnymi nadużyciami systemu, takie jak zakaz 
wielokrotnych i równoległych roszczeń, a także przepisy umożliwiające wczesne 
oddalenie ewidentnie bezzasadnych roszczeń. Zasada „przegrywający płaci” ma 
zastosowanie do podziału kosztów proceduralnych.
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Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem jest niemal identyczna z umową 
o ochronie inwestycji UE-Singapur i wykracza poza przepisy dotyczące ochrony inwestycji 
zawarte w kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej (w pełni funkcjonujący Trybunał 
Odwoławczy, kodeks postępowania dla członków Trybunałów).

Podobnie jak w przypadku umowy o ochronie inwestycji UE-Singapur, Umowa o ochronie 
inwestycji między UE a Wietnamem nie zawiera oddzielnego rozdziału dotyczącego handlu 
i zrównoważonego rozwoju. W preambule zawarto jednak szczegółowe odniesienia do 
umowy o partnerstwie i współpracy oraz umowy o wolnym handlu UE-Wietnam, jak również 
do wartości i zasad zawartych w tych umowach, w tym w rozdziale dotyczącym handlu 
i zrównoważonego rozwoju. 

Po wejściu w życie Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem zastąpi 
21 dwustronnych umów inwestycyjnych obowiązujących między Wietnamem a państwami 
członkowskimi UE.

Sprawozdawca zaleca wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.
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3.12.2019

OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie 
inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tomas Tobé

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem ma na celu stymulowanie handlu 
i usunięcie wielu utrzymujących się barier dla inwestycji. 

Rozdziały umowy poświęcone inwestycjom zapewniają szereg zabezpieczeń dla 
kwalifikujących się inwestorów zagranicznych i ich inwestycji. Zabezpieczenia te obejmują 
m.in. obowiązek zapewnienia sprawiedliwego i równego traktowania oraz tzw. pełną ochronę 
i bezpieczeństwo, traktowanie narodowe i najwyższe uprzywilejowanie.

Stworzenie stabilnego i przewidywalnego klimatu dla inwestycji jest ważne, aby zachęcać do 
inwestowania i wspierać tworzenie miejsc pracy w Wietnamie. Sprawozdawca 
z zadowoleniem przyjmuje postanowienia umowy o ochronie inwestycji, które są lepsze od 
starszych i nieaktualnych postanowień dwustronnych umów inwestycyjnych zawartych 
między niektórymi państwami członkowskimi a Wietnamem. Szczególne zadowolenie budzi 
długo oczekiwana przejrzystość postępowań. Ważne jest przestrzeganie tych postanowień 
i ich przegląd, gdy zachodzi taka potrzeba, tak aby zapewnić wszystkim zainteresowanym 
stronom pełny dostęp do istotnych informacji na temat toczących się sporów w zakresie 
ochrony inwestycji. 

Ponadto sprawozdawca podkreśla, że prawo rządów do wprowadzania regulacji w interesie 
publicznym, w tym w obszarach zdrowia, środowiska, praw pracowniczych i polityki 
podatkowej, jest w pełni przestrzegane i nie stanowi de facto wywłaszczenia ani naruszenia 
sprawiedliwego i równego traktowania. Parlament Europejski do tej pory odgrywał 
pierwszoplanową rolę wśród podmiotów domagających się reform systemu ochrony 
inwestycji i będzie nadal bardzo uważnie monitorował wpływ umów o ochronie inwestycji, 
w tym proponowanej umowy z Wietnamem, zarówno na prawo do wprowadzania regulacji, 
jak i na każdy potencjalny efekt mrożący. System sądów ds. inwestycji uwzględniony 
w umowie o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem, w tym zobowiązanie obu stron, 
by chronić prawo do wprowadzania regulacji przed kwestionowaniem ze strony inwestorów, 
jest znaczącym krokiem naprzód, ale nie kończy procesu reform.
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W związku z tym sprawozdawca podkreśla, że obowiązki inwestorów muszą nadążać za 
rozszerzeniem praw inwestorów i że należy ściśle monitorować postanowienia i skutki 
umowy o ochronie inwestycji oraz porównawcze postępy w ustalaniu obowiązków 
inwestorów. 

Mając powyższe na uwadze, sprawozdawca zaleca udzielenie zgody na zawarcie umowy.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby udzielił zgody na 
wniosek dotyczący zawarcia Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej 
strony.
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, 
z drugiej strony

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

Komisja przedmiotowo właściwa INTA

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE
15.7.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

Tomas Tobé
4.9.2019

Rozpatrzenie w komisji 5.9.2019 8.10.2019

Data przyjęcia 3.12.2019

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

11
7
6

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

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

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Patrizia Toia
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GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

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

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, 
z drugiej strony

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

Data skonsultowania się / zwrócenia się o 
wyrażenie zgody

1.7.2019

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA
15.7.2019

Komisje opiniodawcze
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET
24.10.2019

DEVE
15.7.2019

Rezygnacja z wydania opinii
       Data decyzji

AFET
4.12.2019

Sprawozdawcy
       Data powołania

Geert Bourgeois
23.9.2019

Poprzedni sprawozdawcy Jan Zahradil

Rozpatrzenie w komisji 2.10.2019 6.11.2019 3.12.2019

Data przyjęcia 21.1.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

26
7
6

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

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

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Saskia Bricmont

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas 
głosowania końcowego

Jordi Cañas

Data złożenia 23.1.2020
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GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

26 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre 
Vedrenne

S&D Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

7 -
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

6 0
ID Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI Tiziana Beghin, James Wells

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


