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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

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 – 2018/0358(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av utkastet 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 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C9-0020/2019),

– med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ...1 om utkastet till 
beslut,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0002/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Socialistiska republiken Vietnam. 

1 Antagna texter, P9_TA(0000)0000.
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MOTIVERING 

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam kommer att bidra till att främja 
investeringar av hög kvalitet mellan Vietnam och EU. EU:s uppdaterade strategi för 
investeringsskydd innebär en bättre balans mellan dels främjande och skydd av 
investeringar som skapar arbetstillfällen, dels skydd av regeringens rätt att bedriva politik 
i allmänhetens intresse. 

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande och mot bakgrund av EU:s exklusiva befogenhet när 
det gäller utländska direktinvesteringar, inbegripet investeringsskydd, inkluderade 
EU:s förhandlare bestämmelser om investeringsskydd i frihandelsavtalen med Vietnam och 
Singapore. Båda avtalen var i stor utsträckning likartade och hade en identisk rättslig struktur. 
Kommissionen beslutade 2015 att begära ett yttrande från EU-domstolen om huruvida EU 
hade befogenhet att underteckna och ingå frihandelsavtalet mellan EU och Singapore på egen 
hand eller om medlemsstaternas deltagande var nödvändigt. Yttrandet offentliggjordes den 
16 maj 2017, och på grundval av detta och efter diskussioner mellan EU-institutionerna om 
den nya strukturen i EU:s framtida frihandelsavtal delades avtalen med både Vietnam och 
Singapore upp i ett frihandelsavtal som ingås av EU på egen hand och ett blandat 
investeringsskyddsavtal.

De viktigaste delarna i investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam omfattar följande:

 Exakta normer för investeringar, såsom icke-diskriminering, ingen expropriering utan 
omedelbar och adekvat ersättning, möjlighet att överföra och återta medel i samband 
med en investering, en allmän garanti om rättvis och skälig behandling och 
fysisk säkerhet, ett åtagande om att regeringarna kommer att respektera sina egna 
skriftliga och rättsligt bindande avtalsförpliktelser gentemot en investerare, och 
ett åtagande om att ersätta förluster under vissa omständigheter kopplade till krig eller 
väpnad konflikt.

 En effektiv, permanent och oberoende mekanism för att undvika och lösa eventuella 
tvister genom ett permanent, internationellt och oberoende investeringstribunalsystem. 
Medlemmarna i investeringstribunalsystemet kommer att utses på förhand av EU och 
Vietnam och kommer att omfattas av strikta krav på oberoende och integritet. I andra 
instans kommer det att vara möjligt att överklaga till en permanent 
överprövningstribunal. Insyn i förfarandena säkerställs genom offentliggörande av 
handlingar och offentliga utfrågningar. Den slutliga skiljedomen måste verkställas. 
Nationella domstolar kommer inte att ha rätt att ingripa eller ifrågasätta tribunalens 
beslut för att säkerställa insyn och rättvis och skälig behandling.

 Exakta definitioner av de fall där regeringar inte respekterar kravet på rättvis och skälig 
behandling, vilket avskaffar utrymmet för skönsmässig tolkning.

 Skyddsåtgärder mot potentiellt missbruk av systemet, till exempel förbudet mot flera 
och parallella anspråk, samt bestämmelser som gör det möjligt att i ett tidigt skede avslå 
uppenbart ogrundade anspråk. Principen ”den förlorande parten betalar” gäller för 
fördelningen av rättegångskostnaderna.
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Investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam är nästan identiskt med 
investeringsskyddsavtalet mellan EU och Singapore, och går utöver bestämmelserna om 
investeringsskydd i Ceta (en fullt fungerande överprövningstribunal och en uppförandekod för 
ledamöterna av tribunalerna).

I likhet med investeringsskyddsavtalet mellan EU och Singapore innehåller 
investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam inte ett separat kapitel om handel och 
hållbar utveckling. I ingressen finns dock särskilda hänvisningar till partnerskaps- och 
samarbetsavtalet och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, samt till de värden och 
principer som ingår i avtalet, inbegripet i kapitlet om handel och hållbar utveckling. 

De befintliga 21 gällande bilaterala investeringsavtalen mellan Vietnam och 
EU-medlemsstaterna kommer att ersättas med investeringsskyddsavtalet mellan EU och 
Vietnam när det träder i kraft.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner avtalet.
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3.12.2019

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

till utskottet för internationell handel

över 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 – 2018/0358(NLE))

Föredragande av yttrande: Tomas Tobé

KORTFATTAD MOTIVERING

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam syftar till att stimulera handel och 
avlägsna många av de kvarstående hindren för investeringar. 

Investeringskapitlen i avtalet tillhandahåller skyddsmekanismer för kvalificerade utländska 
investerare och deras investeringar. Dessa skyddsmekanismer inkluderar bland annat 
skyldigheten att ge ”rättvis och skälig behandling” samt ”fullständigt skydd och säkerhet”, 
”nationell behandling” och ”behandling som mest gynnad nation”.

Skapandet av ett stabilt och förutsägbart investeringsklimat är viktigt för att uppmuntra 
investeringar och stödja skapandet av arbetstillfällen i Vietnam. Föredraganden välkomnar de 
förbättrade bestämmelserna i avtalet om investeringsskydd jämfört med de äldre och 
föråldrade bestämmelserna i de bilaterala investeringsavtal som slutits mellan vissa 
medlemsstater och Vietnam. Större transparens i samband med förfarandena välkomnas och 
borde ha införts för länge sedan. Det är av största vikt att dessa bestämmelser respekteras och 
ses över vid behov för att se till att alla intressenter har fullständig tillgång till relevant 
information om pågående tvistlösningsfall gällande investeringsskydd. 

Föredraganden betonar även att regeringars rätt att reglera i allmänhetens intresse, även vad 
gäller hälso- och sjukvård, miljö, arbetsrätt och skattepolitik, fullt ut respekteras och varken 
utgör de facto-expropriation eller åsidosättande av skyldigheten att ge en rättvis och skälig 
behandling. Europaparlamentet har gått i täten för krav på reformer av systemet för 
investeringsskydd och kommer fortsätta att mycket noga övervaka effekten av avtal om 
investeringsskydd, inklusive det föreslagna avtalet med Vietnam, beträffande såväl rätten att 
reglera som potentiella avkylningseffekter. Det investeringsdomstolssystem som ingår 
i avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam, inklusive båda parternas åtagande att 
skydda rätten att reglera gentemot investerares ifrågasättande, är ett viktigt steg framåt men 
inte slutet på reformprocessen.
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I detta avseende betonar föredraganden att investerarnas ansvar måste hålla jämna steg med 
utökandet av investerarnas rättigheter och betonar vikten av att noga övervaka 
bestämmelserna i och effekterna av avtalet om investeringsskydd samt att göra jämförbara 
framsteg med att fastställa investerarnas ansvar. 

Mot bakgrund av detta rekommenderar föredraganden att avtalet godkänns.

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för Internationell handel att som ansvarigt utskott 
rekommendera att parlamentet godkänner förslaget till avtal om investeringsskydd mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken 
Vietnam, å andra sidan.
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ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titeln Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

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

Ansvarigt utskott INTA

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

DEVE
15.7.2019

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Tomas Tobé
4.9.2019

Behandling i utskott 5.9.2019 8.10.2019

Antagande 3.12.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

11
7
6

Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande suppleanter Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Patrizia Toia
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Referensnummer 05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)
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       Tillkännagivande i kammaren

AFET
24.10.2019

DEVE
15.7.2019
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Föredragande
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Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande suppleanter Saskia Bricmont

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Jordi Cañas

Ingivande 23.1.2020
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

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

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


