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5.2.2020 A9-0014/1

Alteração 1
Emmanuel Maurel, Manon Aubry, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Mick 
Wallace, Clare Daly, Malin Björk
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0014/2020
Geert Bourgeois
Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, 
por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro
(2018/0358M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que o acordo garantirá um 
elevado nível de proteção dos 
investimentos e segurança jurídica, 
salvaguardando ao mesmo tempo o direito 
das partes de regulamentar e de prosseguir 
objetivos políticos legítimos, tais como em 
matéria de saúde pública, de serviços 
públicos e de proteção do ambiente; 
sublinha que o acordo também 
assegurará a transparência e a 
responsabilização; solicita à Comissão que 
tenha mais em conta a luta contra as 
alterações climáticas e o respeito pelo 
Acordo de Paris ao salvaguardar o direito 
das partes de regulamentar, tal como foi 
feito com o CETA; insiste na necessidade 
de um acompanhamento periódico e da 
prestação regular de informações ao 
Parlamento Europeu sobre a forma como 
os investidores europeus fazem uso das 
referidas disposições;

2. Observa que o acordo garantirá um 
estatuto privilegiado e direitos aplicáveis 
aos investidores estrangeiros, através da 
cláusula de arbitragem, mas sem 
estabelecer um mecanismo de sanções em 
caso de incumprimento das normas 
sociais e ambientais, e poderá 
enfraquecer o direito das partes de 
regulamentar e de prosseguir objetivos 
políticos legítimos, tais como em matéria 
de saúde pública, de serviços públicos e de 
proteção do ambiente; solicita à Comissão 
que tenha mais em conta a luta contra as 
alterações climáticas e o respeito pelo 
Acordo de Paris ao salvaguardar o direito 
das partes de regulamentar; insiste na 
necessidade de um acompanhamento 
periódico e da prestação regular de 
informações ao Parlamento Europeu sobre 
a forma como os investidores europeus 
fazem uso das referidas disposições;
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