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AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében 
történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetéről
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Az Európai Parlament,

–– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05931/2019),

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás javasolt tervezetére 
(05932/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. 
cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) 
pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre 
(C9-0020/2019),

– tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival kötendő 
szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló, 2007. április 23-án elfogadott tárgyalási 
irányelvekre, amelynek hatályát 2013 októberében a beruházásvédelem beillesztésével 
kiegészítették;

– tekintettel a 2009. december 22-i határozatra, amelynek értelmében kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokat kell indítani az ASEAN 
egyes tagállamaival, 

– tekintettel a 2012. június 27-én Brüsszelben aláírt és 2016 októberében hatályba lépett, 
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra1,

– tekintettel a jövőbeni európai nemzetközi beruházási politikáról szóló, 2011. április 6-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási 
megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló, 2012. 
december 12-i 1219/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli 
stratégiájáról szóló, 2016. július 28-i állásfoglalására4,

1 HL L 329., 2016.12.3., 8. o.
2HL C 296., 2012.10.2., 34. o.
3 HL L 351., 2012.12.20, 40. o.
4 HL C 101., 2018.3.16., 30. o.



PE642.888v02-00 4/21 RR\1197508HU.docx

HU

– tekintettel „A mindenki számára előnyös kereskedelem – a felelősebb kereskedelem- és 
beruházáspolitika felé” című, 2015. október 14-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0497),

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által az EUMSZ 218. cikkének (11) bekezdése 
szerint a 2/15. sz. ügyben kiadott, a Bizottság által 2015. július 10-én kért 2017. május 
16-i véleményre5,

– tekintettel a Vietnámról szóló 2016. június 9-i állásfoglalására6,

– tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságának vietnámi helyzetéről, többek között 
Nguyen Van Hoa esetéről szóló, 2017. december 14-i állásfoglalására7,

– tekintettel a Vietnámról, nevezetesen a politikai foglyok helyzetéről szóló, 2018. 
november 15-i állásfoglalására8,

– tekintettel az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodás előzetes emberi 
jogi hatásvizsgálatának Európai Bizottság általi elmulasztásáról szóló, 1409/2014/MHZ 
sz. ügyben az európai ombudsman által hozott, 2016. február 26-i határozatra9, 

– tekintettel az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően 
vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulásról szóló, 2018. október 4-i 
állásfoglalására10,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának 
(UNCITRAL) a beruházó és az állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági 
eljárás átláthatóságára vonatkozó szabályaira11,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak az Unió 
külső tevékenységéről szóló V. címére,

– tekintettel a Tanács gyermekmunkáról szóló, 2016. június 20-i következtetéseire, 
amelyekben arra ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az Európai Unió kereskedelmi 
eszközeinek, például a szabadkereskedelmi megállapodásoknak a gyermekmunka elleni 
küzdelem céljából való hatékonyabb felhasználási módjai feltárását;

– tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségéről szóló, 2016. június 20-i 
tanácsi következtetésekre, amelyek kimondják, hogy „az EU tudatában van annak, hogy 
az emberi jogok vállalatok általi tiszteletben tartása és annak érvényesítése a vállalatok 
működésében, valamint az érték- és ellátási láncokban elengedhetetlen a fenntartható 
fejlődés megvalósítása és a fenntartható fejlesztési célok teljesítése szempontjából”, 
valamint hogy „a fenntartható fejlesztési célok teljesítését célzó minden partnerségnek 
az emberi jogok tiszteletben tartására és a felelős üzleti magatartásra kell épülnie”, 

5A Bíróság 2017. május 16-i véleménye, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
6HL C 86., 2018.3.6., 122. o.
7 HL C 369., 2018.10.11., 73. o.
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0459. 
9 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
10HL C 11., 2020.1.13., 36. o.
11 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/hu/decision/en/64308
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
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továbbá ösztönzik az uniós vállalkozásokat, hogy „alakítsanak ki operatív szintű 
panaszkezelési mechanizmusokat, vagy indítsanak a vállalatok közötti közös 
panaszkezelési kezdeményezéseket”;

– tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), különösen 
ötödik részének I., II. és V. címére, konkrétabban a 2018. cikk (6) bekezdés a) pont v. 
alpontjának összefüggésében a 207. cikkre,

– tekintettel a tanácsi javaslatról szóló, 12...-i jogalkotási állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0014/2020),

A. mivel az Unió a világon a legtöbb közvetlen külföldi befektetést fogadja, és egyben az 
ilyen befektetések legnagyobb forrása is;

B. mivel a Vietnámban közvetlen külföldi befektetéseket végrehajtó 80 szereplő 
rangsorában az EU az ötödik helyen áll;

C. mivel Vietnám élénk gazdaság, amely az ASEAN országok között a leggyorsabban 
növekvő középosztállyal, fiatal és dinamikus munkaerővel, magas írástudási aránnyal és 
végzettségi szintekkel, viszonylag alacsony bérekkel, jó közlekedési 
összekapcsoltsággal és az ASEAN-térségben központi fekvéssel rendelkezik;

D. mivel Vietnám infrastrukturális és beruházási szükségletei jelentősen meghaladják a 
rendelkezésre álló állami forrásokat;

E. mivel 2017-ben Vietnámban az ország GDP-jének 8% -át elérő összegű közvetlen 
külföldi befektetést hajtottak végre, azaz több, mint kétszer annyit, mint a régióban 
fekvő hasonló méretű gazdaságokban;

F. üdvözölve, hogy az elmúlt évtizedekben Vietnámban jelentősen javult a kereskedelmi, 
üzleti és befektetési környezet;

G. mivel az országban jelenleg több mint 3000 nemzetközi beruházási szerződés van 
érvényben, és ebből mintegy 1400-nak uniós tagállamok is részes felei; 

H. mivel a kizárólag a beruházásvédelmet szolgáló megállapodások sorában ez – az EU–
Szingapúr beruházásvédelmi megállapodás után – a második, amely az Európai Unió 
Bírósága (EUB) 2017. május 16-i 2/15. sz. véleménye alapján az uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások új struktúrájáról folytatott európai intézményi 
megbeszéléseket követően az EU és egy harmadik ország között létrejött, és hivatkozási 
pontként szolgál majd az Unió kereskedelmi partnereivel folytatott jövőbeli 
együttműködése számára;

I. mivel a megállapodás felváltja és felülírja a 21 uniós tagállam és Vietnám közötti 

12Elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.



PE642.888v02-00 6/21 RR\1197508HU.docx

HU

meglévő kétoldalú beruházási szerződéseket, amelyek nem tartalmazták a 
beruházásvédelemre vonatkozó új uniós megközelítést és annak végrehajtási 
mechanizmusát, a beruházási vitákkal foglalkozó állami bírósági rendszert;

J. mivel a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszert beépítették a már véglegesített 
CETA-megállapodásba, amelyet a Parlament 2017. február 15-én ratifikált, és amely 
jelenleg több tagállam általi megerősítésre vár, felváltva a beruházó és állam közötti 
vitarendezési rendszert; 

K. mivel 2019. április 30-án az EUB kimondta, hogy a CETA által előírt, a beruházók és 
az államok közötti viták rendezésére szolgáló mechanizmus összeegyeztethető az uniós 
joggal13; 

L. mivel a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy multilaterális bíróságot állítanak fel a 
beruházási viták rendezése érdekében, amely kezdeményezést a Parlament határozottan 
és folyamatosan támogatta;

M. mivel 2018. március 20-án a Tanács elfogadta azokat a tárgyalási irányelveket, amelyek 
felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson a 
beruházási viták rendezésével foglalkozó multilaterális bíróság létrehozásáról szóló 
egyezményről; mivel e tárgyalási irányelveket nyilvánosságra hozták;

1. üdvözli a beruházásvédelemre vonatkozó új uniós megközelítést és az ahhoz tartozó 
végrehajtási mechanizmust, amely megreformálta a beruházó és állam közötti 
vitarendezést,  továbbá javítja a tagállamok által kötött kétoldalú beruházási 
megállapodások különálló megközelítéseinek minőségét; hangsúlyozza, hogy a 
beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer a beruházó és állam közötti 
vitarendezés eljárási hiányosságai tekintetében korszerű, innovatív és megreformált 
beruházási szanálási mechanizmust kínál; megállapítja továbbá, hogy e rendszer 
jelentős változást hoz a beruházók számára biztosított tényleges védelem szintje, 
valamint a beruházó és az állam közötti viták rendezésének módja tekintetében; 
aggodalmának ad hangot ugyanakkor amiatt, hogy az alkalmazás hatálya továbbra is 
kissé túlmutat a külföldi és a belföldi beruházó közötti megkülönböztetésmentességen; 
emlékeztet arra, hogy egy független multilaterális beruházási bíróság létrehozása 
minden fél számára nagyobb jogbiztonságot teremtene; üdvözli, hogy Vietnám 
határozottan elkötelezte magát a szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmi rendszer 
mellett;

2. megállapítja, hogy a megállapodás magas szintű beruházásvédelmet és jogbiztonságot 
biztosít, és egyúttal megőrzi a felek jogát a szabályozásra és legitim közpolitikai célok 
követésére, többek között a közegészségügy, a közszolgáltatások és a környezetvédelem 
terén; hangsúlyozza, hogy a megállapodás egyúttal átláthatóságot és 
elszámoltathatóságot biztosít; kéri a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet és a Párizsi Megállapodás tiszteletben tartását fokozottabban vegye 
figyelembe a felek szabályozáshoz való jogának védelme során, ahogyan az a CETA 
esetében is történt; hangsúlyozza, hogy rendszeresen vizsgálni kell és összegezni az 
Európai Parlament számára, hogy az európai beruházók miképpen élnek ezzel a 

13 A Bíróság 1/17. sz., 2019. április 30-i véleménye:
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rendelkezéssel;

3. hangsúlyozza, hogy a megállapodás tisztességes és méltányos elbánást szavatol az uniós 
befektetők számára Vietnámban, ami a nemzeti bánásmódnál magasabb szintű védelmet 
jelent; megjegyzi, hogy a megállapodás megfelelően védi az uniós befektetőket a 
jogtalan kisajátítással szemben; úgy véli, hogy ennek együtt kellene járnia a befektetők 
azon kötelezettségével, hogy kellő gondossággal járjanak el az emberi jogokkal és a 
nemzetközi munkaügyi egyezményekkel, valamint környezetvédelmi normákkal 
összhangban álló, fenntartható üzleti gyakorlatok tekintetében;

4. hangsúlyozza, hogy a gazdasági fejlődés és a multilateralizmus fontos eszköz az 
emberek életének javításához; rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi megállapodás 
egyik célkitűzése az EU és Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi és beruházási 
kapcsolat megerősítése a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban, valamint a 
kereskedelem és a beruházások előmozdítása a nemzetközileg elismert emberi jogi, 
környezetvédelmi és munkavédelmi normák és megállapodások maradéktalan 
betartásával;

5. emlékeztet rá, hogy Vietnám fejlődő ország; hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
fejlődési célok – konkrétan a szegénység megszüntetésre irányuló 1. számú, a méltó 
munkára vonatkozó 8. számú és az egyenlőtlenségek csökkentére irányuló 10. számú 
cél – eléréséhez való hozzájárulás érdekében a beruházásoknak hozzá kell járulniuk 
minőségi munkahelyek teremtéséhez, támogatniuk kell a helyi gazdaságot, és teljes 
körűen tiszteletben kell tartaniuk az ország jogszabályait, beleértve az 
adójogszabályokat is;

6. emlékeztet arra, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerre vonatkozó 
terv szerint a beruházásokkal foglalkozó állandó elsőfokú bíróság mellett fellebbviteli 
bíróság is feláll, és tagjainak a Nemzetközi Bíróság bíráiéihoz hasonló képesítésekkel 
kell rendelkezniük, és nemcsak a kereskedelmi jogban, hanem a nemzetközi közjog 
terén szerzett jártasságukat is bizonyítaniuk kell, azon túlmenően, hogy a közvetlen és 
közvetett összeférhetetlenség megelőzése érdekében létrehozott, kötelezően 
alkalmazandó magatartási kódexnek megfelelően a függetlenség, a pártatlanság, a 
feddhetetlenség és az etikus magatartás terén is szigorú szabályoknak kell eleget 
tenniük; hangsúlyozza, hogy az Európai Bíróság szerint a beruházási vitákkal 
foglalkozó bírósági rendszer teljes mértékben megfelel az uniós jognak, amint azt a 
1/17. számú véleménye is kifejti;

7. üdvözli a bíróságok előtti eljárásokra alkalmazandó átláthatósági szabályokat, többek 
között az ügyekkel kapcsolatos dokumentumok közzétételére és a meghallgatások 
nyilvánosságára vonatkozó, valamint azon rendelkezéseket, amelyek szerint az érdekelt 
felek beadványokat nyújthatnak be; úgy véli, hogy a nagyobb átláthatóság segít a 
közvélemény rendszerbe vetett bizalmának helyreállításában, valamint annak 
biztosításában, hogy a beruházási bíróságok valamennyi emberi jogot és fenntartható 
fejlődési szempontot hatékonyan figyelembe vegyenek; ezenkívül üdvözli annak 
egyértelmű meghatározását, hogy milyen indokokkal emelhet óvást egy beruházó, ami 
további átláthatóságot és tisztességességet biztosít a folyamat számára;

8. hangsúlyozza, hogy harmadik felek, például a munkaügyi és környezetvédelmi 
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szervezetek amicus curiae levelekkel hozzájárulhatnak a beruházási vitákkal foglalkozó 
bírósági rendszer munkájához; 

9. hangsúlyozza, hogy nem lesz lehetőség a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum 
kiválasztására (a „fórumvásárlásra”), és hogy el kell kerülni a többszörös vagy 
párhuzamos eljárásokat;

10. emlékeztet arra, hogy a megállapodás fejlődést jelent a CETA beruházásvédelmi 
rendelkezéseihez képest, ugyanis rendelkezéseket tartalmaz a volt bírák kötelezettségei, 
az összeférhetetlenség megelőzését szolgáló magatartási kódex és a megállapodás 
pillanatában már teljes körűen működő fellebbviteli bíróság tekintetében;

11. úgy véli, hogy a fellebbezési mechanizmus létrehozása a jelenlegi helyzethez képest 
javíthatná a beruházásra vonatkozó döntések minőségét és következetességét; 

12. megjegyzi, hogy az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás nem tartalmaz külön 
fejezetet a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről, mivel az utóbbi az EU–
Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás keretében a beruházások piaci 
hozzáférésére vonatkozik; hangsúlyozza, hogy az EU–Vietnám beruházásvédelmi 
megállapodás tartalmaz egy, a partnerségi és együttműködési megállapodással való 
intézményi és jogi kapcsolatot megállapító rendelkezést, valamint preambulumában az 
EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodásban és az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában foglalt, a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó értékekre és elvekre vonatkozó konkrét hivatkozásokat, biztosítva ezzel, 
hogy az emberi jogok az EU–Vietnám kapcsolatok középpontjába kerüljenek; 
hangsúlyozza, hogy a feleknek és a befektetőknek tiszteletben kell tartaniuk valamennyi 
nemzetközi emberi jogi normát és kötelezettséget; hangsúlyozza, hogy az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei és az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek értelmében a befektetőkre felelősség 
hárul; emlékeztet továbbá arra, hogy az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodást 
és a szabadkereskedelmi megállapodást egymást kiegészítő módon kell végrehajtani, 
különösen az emberi jogokra, a környezetvédelemre és a szociális jogokra, valamint a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezések tekintetében, amennyiben ezeket a 
felek szabályozási joguk keretében alkalmazzák; hangsúlyozza továbbá, hogy 
biztosítani kell az összhangot az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
208. cikke szerinti fejlesztési együttműködési célkitűzésekkel;

13. hangsúlyozza a valóban pozitív emberi jogi tendenciák jelentőségét e megállapodás 
gyors ratifikálása szempontjából, és felszólítja a vietnámi hatóságokat, hogy 
kötelezettségvállalásuk jelzéseként határozzanak meg konkrét intézkedéseket a helyzet 
javítására; emlékeztet a büntető jogszabályok reformjával, a halálbüntetés 
alkalmazásával, a politikai foglyokkal és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos 
kéréseire; nyomatékosan kéri a feleket, hogy teljes mértékben használják ki a 
megállapodásokat a vietnámi emberi jogi helyzet javítása érdekében, és hangsúlyozza 
az EU és Vietnám közötti ambiciózus emberi jogi párbeszéd fontosságát; rámutat arra, 
hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás 1. cikke általános emberi jogi 
záradékot tartalmaz, amely megfelelő intézkedéseket válthat ki, végső eszközként a 
partnerségi és együttműködési megállapodásnak, és ezáltal a beruházásvédelmi 
megállapodásnak vagy egyes részeinek azonnali felfüggesztését is beleértve;
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14. megismétli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikke egy időszakos értékelési rendszerrel 
együttesen biztosítják a beruházásvédelmi megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 
emberi jogi aggályok kezelésének eszközeit, de azt az EU és a tagállamai általi 
ellenőrzésnek, valamint egy független nyomonkövetési és panasztételi mechanizmusnak 
kell követnie, amely az érintett polgárok és az érdekelt felek számára hatékony 
jogorvoslatot és az esetleges negatív emberi jogi hatások kezelésére szolgáló eszközt 
biztosít; 

15. kifejezi aggályait az új kiberbiztonsági törvény végrehajtásával kapcsolatban, különösen 
a lokalizálási és közzétételi követelmények, az online felügyelet és ellenőrzés, valamint 
a személyes adatok védelmére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek nem 
egyeztethetők össze az EU értékalapú kereskedelmi menetrendjével és liberalizációs 
menetrendjével; üdvözli az intenzív párbeszéd folytatására mutatkozó hajlandóságot, 
beleértve a vietnámi nemzetgyűlés elnökének azon kötelezettségvállalását, hogy 
mindkét parlamentet bevonja a végrehajtási rendeletek megvitatásába és az azokról 
szóló tanácskozásokba; felhívja továbbá a vietnámi hatóságokat, hogy tegyenek konkrét 
intézkedéseket, és üdvözli az EU e téren nyújtott segítségét;

16. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 8. cikke értelmében az Unió tevékenységeinek 
folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség előmozdítására. üdvözli, hogy mind Vietnám, mind az EU 
aláírta a nőkkel és a kereskedelemmel kapcsolatos Buenos Aires-i WTO-nyilatkozatot, 
és felhívja a feleket, hogy erősítsék meg a megállapodásban a nemek közötti 
egyenlőségre és a kereskedelemre vonatkozó kötelezettségvállalásokat; felszólít a nők 
körülményeinek javítására, hogy ezáltal ők is részesülhessenek e megállapodás 
előnyeiből, többek között a nők érdekeit szolgáló munkahelyi és üzleti kapacitásépítés, 
a nők döntéshozatalban és hatalmi pozíciókban való képviseletének előmozdítása, 
valamint a tudomány, a technológia és az innováció területén a nők hozzáférésének, 
részvételének és vezető szerepének támogatása révén; 

17. felszólítja az EU-t és Vietnámot, hogy működjön együtt egy, a gyermekmunka elleni 
küzdelemre irányuló cselekvési terv és a vállalatokra vonatkozó keret kidolgozásában;

18. üdvözli a Tanács arra irányuló döntését, hogy nyilvánosságra hozza a beruházási viták 
rendezésével foglalkozó multilaterális bíróságról szóló, 2018. március 20-i tárgyalási 
irányelveket, és felszólítja a Tanácsot, hogy tegye közzé az összes korábbi kereskedelmi 
és beruházási megállapodással kapcsolatos tárgyalási irányelveket is;

19. kiemeli, hogy ez a megállapodás az uniós tagállamok és Vietnám között már megkötött 
21 kétoldalú beruházási szerződések helyébe lép; úgy véli, hogy ez fontos lépés a 
nemzetközi beruházási rendszer legitimitásának és elfogadtatásának fokozása 
tekintetében;

20. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon kísérő intézkedéseket a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára annak érdekében, hogy a megállapodást átláthatóvá és hozzáférhetővé 
tegye; ösztönzi a Bizottságot a munka folytatására annak érdekében, hogy a kkv-k 
jobban hozzáférjenek a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerhez; 
hangsúlyozza, hogy ez komoly növekedési potenciált és jelentős előnyöket kínál az 
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európai kis- és középvállalkozások számára, amelyek létfontosságúak az európai jólét és 
innováció szempontjából;

21. hangsúlyozza, hogy a beruházásvédelmi megállapodás fontos szerepet játszhat az 
életszínvonal növelésében, a jólét és a stabilitás előmozdításában, a jogállamiság, a jó 
kormányzás, a fenntartható fejlődés és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elősegítésében, miközben lehetővé teszi az EU számára, hogy támogassa a béke és a 
stabilitás célkitűzéseit a régióban; hangsúlyozza, hogy ezen egyetemes értékek 
egyértelmű fenntartásának az Unió és harmadik államok között létrejövő bármely 
megállapodás feltételes részét kell képeznie;

22. úgy véli, hogy e megállapodás megkötése mindkét fél részéről erős védelmet biztosít a 
beruházók és befektetéseik számára, megőrizve ugyanakkor a kormányok 
szabályozáshoz való jogát, és több lehetőséget teremt a szabad és méltányos 
kereskedelemre az Unió és Vietnám között; felszólítja a tagállamokat, hogy mielőbb 
ratifikálják a megállapodást annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi érintett fél a 
lehető leghamarabb kihasználhassa annak előnyeit, figyelembe véve Vietnám törekvését 
arra, hogy kötelezettségvállalásaival összhangban javítsa a polgári és munkavállalói 
jogok helyzetét;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, 
valamint a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormányának és parlamentjének.
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VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság 
közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló 
tanácsi határozatról
(2018/0358M(NLE))

A vélemény előadója: Isabel Wiseler-Lima

JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági fejlődés és a multilateralizmus fontos eszköz az 
emberek életének javításához; rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi megállapodás 
egyik célkitűzése az EU és Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi és beruházási 
kapcsolat megerősítése a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban, valamint a 
kereskedelem és a beruházások előmozdítása a nemzetközileg elismert emberi jogi, 
környezetvédelmi és munkavédelmi normák és megállapodások maradéktalan 
betartásával;

2. fájlalja, hogy a Bizottság nem hajtotta végre az EU–Vietnám beruházásvédelmi 
megállapodás emberi jogi hatásvizsgálatát, ami ellentétes az európai ombudsman 2015. 
évi határozatával, valamint az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós 
cselekvési tervvel; felhívja a Bizottságot, hogy azonnal végezzen emberi jogi 
hatásvizsgálatot; rámutat arra, hogy a Bizottság utólagos gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatásvizsgálat elvégzésére is kötelezettséget vállalt;

3. üdvözli az EU és Vietnám közötti fokozott politikai párbeszédet és annak lehetőségét, 
hogy az emberi jogi aggályokat a partnerségi és együttműködési megállapodás 35. cikke 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében lehet kezelni; megismétli, hogy ezek a cikkek egy időszakos 
értékelési rendszerrel együttesen biztosítják a beruházásvédelmi megállapodás 
végrehajtásával kapcsolatos emberi jogi aggályok kezelésének eszközeit, de azt az EU 
és a tagállamai általi ellenőrzésnek, valamint egy független nyomonkövetési és 
panasztételi mechanizmusnak kell követnie, amely az érintett polgárok és az érdekelt 
felek számára hatékony jogorvoslatot és az esetleges negatív emberi jogi hatások 
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kezelésére szolgáló eszközt biztosít; tudomásul veszi, hogy még ha egy Fél egyoldalúan 
megfelelő intézkedéseket is hozhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a másik Fél 
súlyosan megsértette a partnerségi és együttműködési megállapodást, ezek az 
intézkedések a Felek teljes mérlegelési jogkörével történnek és csak rendkívül kivételes 
esetekben használandók;

4. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás VI. címe értelmében 
a Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az emberi jogok előmozdítása és 
védelme, a nemek közötti egyenlőség, az éghajlatváltozás, a migráció, az egészségügy, 
az oktatás és képzés, a társadalmi-gazdasági fejlődés és a közigazgatás reformja terén, 
és elkötelezik magukat annak biztosítása érdekében, hogy az EU által előmozdított 
magas szintű normák és értékek tükröződjenek az eljövendő vietnámi reformokban, 
többek között azon nemzetközi emberi jogi eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek Vietnám részes fele; aggodalommal állapítja meg, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás hatálybalépése óta az emberi jogi helyzet romlott;

5. hangsúlyozza, hogy a feleknek és a befektetőknek tiszteletben kell tartaniuk valamennyi 
nemzetközi emberi jogi normát és kötelezettséget; hangsúlyozza, hogy az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei és az üzleti és emberi jogokra 
vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek értelmében a befektetőkre felelősség hárul; 
emlékeztet arra, hogy a vállalkozásoknak meg kell felelniük a nemzetközi emberi jogi 
és környezetvédelmi normáknak; felszólítja az EU-t és Vietnámot, hogy működjön 
együtt egy, a gyermekmunka elleni küzdelemre irányuló cselekvési terv és a 
vállalatokra vonatkozó keret kidolgozásában;

6. teljes mértékben támogatja az EU és Vietnám közötti emberi jogi párbeszéddel 
kapcsolatos folyamatos, valódi és eredményorientált kötelezettségvállalást, többek 
között a kétoldalú emberi jogi párbeszéd és más, a kétoldalú beruházás szempontjából 
jelentős, magas szintű találkozó keretében; kéri az EU és Vietnám közötti éves emberi 
jogi párbeszéd megerősítését a független helyi civil társadalmi szervezetek és 
emberijog-védők bevonásával; hangsúlyozza e tekintetben, hogy az Európai 
Bizottságnak és az EKSZ-nek különleges figyelmet kell fordítania arra, hogy a 
független civil társadalom erőteljes elnyomás alatt áll, és az üldöztetéstől és 
megtorlástól tartva nagymértékben rejtve működik; sajnálja továbbá, hogy legalább két 
alkalommal Vietnám aktivistákat tartóztatott le éppen a párbeszédek kezdete előtt; 
hangsúlyozza, hogy e párbeszédek során az egyedi eseteket fel kell vetni és nyomon 
kell követni; sajnálja, hogy az EU és Vietnám közötti emberi jogi párbeszédek számos 
fordulója után sincs még kézzelfogható eredmény; felszólít arra, hogy a vonatkozó 
nemzetközi szervezetektől kapott információkat e párbeszédek során vegyék 
figyelembe, és e párbeszédek konkrét eredményekre fókuszáljanak;

7. hangsúlyozza, hogy a beruházásvédelmi megállapodás fontos szerepet játszhat az 
életszínvonal növelésében, a jólét és a stabilitás előmozdításában, a jogállamiság, a jó 
kormányzás, a fenntartható fejlődés és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elősegítésében, miközben lehetővé teszi az EU számára, hogy támogassa a béke és a 
stabilitás célkitűzéseit a régióban; hangsúlyozza, hogy ezen egyetemes értékek 
egyértelmű fenntartásának az Unió és harmadik államok között létrejövő bármely 
megállapodás feltételes részét kell képeznie; aggodalmát fejezi ki a befektetők 
érvényesíthető emberi jogi kötelezettségeinek hiánya miatt;
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8. megjegyzi, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer (ICS) ítélkezési 
gyakorlatának biztosítania kell az emberi jogi normák tiszteletben tartását; megjegyzi, 
hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer magas költségei potenciálisan 
csökkenthetik az igazságszolgáltatáshoz és a jogorvoslathoz való hozzáférést az érintett 
polgárok számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az amicus curiae garantált 
rendelkezéseinek hiánya miatt a civil társadalom az ügyek tekintetében korlátozott 
hozzáféréssel és részvételi képességgel rendelkezhet;

9. javasolja, hogy a Parlament csak akkor adja egyetértését a megállapodáshoz, ha az ezen 
állásfoglalásban foglalt ajánlásokat jogilag és ténylegesen végrehajtják.
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VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság 
közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló 
tanácsi határozatról
(2018/0358M(NLE))

A vélemény előadója: Tomas Tobé

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet rá, hogy Vietnám fejlődő ország; hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
fejlődési célok – konkrétan a szegénység megszüntetésre irányuló 1. számú, a méltó 
munkára vonatkozó 8. számú és az egyenlőtlenségek csökkentére irányuló 10. számú 
cél – eléréséhez való hozzájárulás érdekében a beruházásoknak hozzá kell járulniuk 
minőségi munkahelyek teremtéséhez, támogatniuk kell a helyi gazdaságot, és teljes 
körűen tiszteletben kell tartaniuk az ország jogszabályait, beleértve az 
adójogszabályokat is;

2. üdvözli az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (IPA) részes feleinek 
elkötelezettségét aziránt, hogy növeljék a kereskedelem és a beruházások hozzájárulását 
a fenntartható fejlődés célkitűzésének eléréséhez annak gazdasági, társadalmi és 
környezeti dimenzióiban. elismeri, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági 
rendszer előrelépést jelent a 21 uniós tagállam és Vietnám között fennálló kétoldalú 
beruházási szerződésekhez képest a bírák függetlensége tekintetében;

3. a leghatározottabban megerősíti, hogy a beruházásvédelmi megállapodásban részes 
feleknek, illetve a beruházásvédelmi megállapodás által védett beruházóknak a hazai 
jogszabályokban rögzítetteken túlmenően tiszteletben kell tartaniuk valamennyi 
nemzetközi emberi jogi normát és kötelezettséget is;

4. üdvözli az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) 
átláthatósági szabályainak alkalmazását a vitarendezésre vonatkozó rendelkezésekben; 
hangsúlyozza, hogy a beruházók nem kérdőjelezhetik meg a jogszerű közpolitikai 
döntések védelmét és a szabályozáshoz való jogot; hangsúlyozza, hogy rendszeresen 
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vizsgálni és jelenteni kell  az Európai Parlament számára, hogy az európai beruházók 
miképpen élnek ezzel a rendelkezéssel;

5. megállapítja, hogy a beruházóknak nyújtott védelem szélesebb körű lehet annál, mint 
amennyire a beruházók felelőssége növekedett, mivel az EU–Vietnám 
beruházásvédelmi megállapodás a választottbírósági záradék útján kikényszeríthető 
jogokat garantál a külföldi beruházók számára, ugyanakkor nem ír elő szankcionáló 
mechanizmust a szociális és környezetvédelmi normák be nem tartásának esetére; 
hangsúlyozza, hogy méltányos egyensúlyt kell fenntartani a beruházásvédelmi 
megállapodásban a beruházók jogai és kötelességei között a vállalati, a szociális 
normák, és általában véve az emberi jogok, valamint a környezetvédelmi normák 
tekintetében; rámutat e tekintetben egy olyan független ellenőrzési és panasztételi 
mechanizmus kialakításának fontosságára, amelyet az érintett lakosság igénybe vehetne, 
és amelynek hatásköre kiterjed kötelező érvényű szabályozásra a kereskedelmi és 
beruházási megállapodások esetleges negatív hatásaival kapcsolatban. hangsúlyozza, 
hogy folyamatosan tájékoztatni kell az Európai Parlamentet az e mechanizmus révén a 
tagállamok bármelyikében bejegyzett székhellyel rendelkező befektetőkkel kapcsolatos 
panaszokra válaszul tett lépésekről;

6. felhívja a feleket, hogy vegyék figyelembe a nemzetközileg elfogadott elveket és 
eszközöket, például az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásait és 
az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket, 
valamint az ENSZ felelős befektetésre vonatkozó alapelveit;

7. emlékeztet arra, hogy a beruházásvédelmi megállapodást és az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodást egymást kiegészítő módon kell végrehajtani, 
különösen az emberi jogokra, a környezetvédelemre és a szociális jogokra, valamint a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezések tekintetében; hangsúlyozza továbbá, 
hogy biztosítani kell az összhangot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 208. cikke szerinti fejlesztési együttműködési célkitűzésekkel.
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